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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve o objetivo de analisar como os Conselhos Municipais de Educação 
vêm desempenhando as suas atribuições no que se refere ao controle social das políticas 
educacionais. Utilizando como método de análise o Materialismo Histórico Dialético, procura 
entender o objeto de estudo em sua totalidade, tomando como referência os dados levantados 
a partir da análise documental e entrevistas semiestruturadas. Discute as políticas públicas 
educacionais pós 1988 e sua influência na constituição dos Sistemas Municipais de Ensino - 
SMEs, a trajetória dos CMEs e os principais aspectos abordados nos estudos recentes em 
relação ao objeto em questão. A análise dos dados, organizada através das categorias de 
conteúdo, e considerando os princípios característicos do Materialismo Histórico Dialético, 
possibilitou concluir que embora os CMEs sejam considerados órgãos de Estado e 
normatizadores dos SMEs, no que diz respeito à participação e ao controle social das políticas 
municipais, ainda há um distanciamento entre o pretendido e  o que se está sendo realizado, 
situação que se agrava pela cultura da não participação e pela vulnerabilidade dos conselhos 
aos interesses do governo dos municípios.  
 
Palavras-Chave: Conselho Municipal de Educação; Controle Social; Participação; Políticas 

Educacionais.  
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ABSTRAC 

 

 
 

The objective of this paper was to analyze how the Municipal Councils of Education have been 

performing the educational policies social control. Using Historical Materialism Dialectic as 

analysis method, it tries to understand the object in its totality, taking as reference the data 

collected from the documentary analysis and semi-structured interviews. It discusses the 

public educational policies after 1988 and its influence on the Municipal Teaching Systems – 

SMEs constitution, the CMEs trajectory and the main subjects addressed in recent studies 

about the object in question. The analysis of the data, organized through the contents 

categories, and considering the Historical Materialism Dialectic basic principles, concluded that 

although the CMEs are called state organs and SMEs regulators, concerning policies 

participation and social control, there is a distance between what is desired and what really 

happens. The situation is aggravated by the non-participation culture and by the councils 

vulnerability to the municipal government interests. 

Keywords: Municipal Council of Education; Social Control; Participation; Educational Policies. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A motivação da pesquisadora para a realização deste estudo advém da 

formação acadêmica iniciada em 2001 no curso de Licenciatura em Pedagogia e pelas 

formações complementares sempre voltadas para as políticas públicas educacionais 

e para as políticas de gestão. Deve-se também à atualidade do tema relacionado às 

políticas educacionais que, inserido no contexto do Sistema Municipal de Educação 

(SME), se apresenta como órgão de assessoramento e de controle social. 

A trajetória profissional marcada pela experiência em sala de aula, direção 

e coordenação escolar, que se tornam espaços de discussão e inquietações de 

educadores preocupados com a educação e com a maneira como vem sendo 

implementadas as políticas públicas educacionais, também foi uma das razões que 

impulsionaram a escolha do tema para estudo. Observava muitas vezes, que as 

conversas giravam em torno de questionamentos sobre o acompanhamento das 

políticas em nível municipal e de que maneira estas políticas poderiam ser melhor 

aplicadas dentro do município. Nessa trajetória, a participação da pesquisadora em 

alguns programas de formação oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC), via 

Secretaria de Educação, como o “Formação pela Escola1”, o “Pró Letramento2” e o 

“Progestão3”, aumentou ainda mais o interesse pelo tema e a vontade de analisar 

como os Conselhos Municipais de Educação (CMEs) desempenham o controle social 

das políticas municipais. 

Essa trajetória acadêmica e profissional, somada às experiências 

vivenciadas no cotidiano, possibilitou ouvir dirigentes sindicais, conselheiros, 

                                                             
1 Programa de formação continuada, na modalidade a distância, que tem por objetivo contribuir para o 

fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a 

avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais financiados 

pelo FNDE. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola Acesso em 10 

out. 2017. 

2 Programa de formação continuada de professores realizado pelo MEC, em parceria com 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e 

municípios, para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos 

anos/séries iniciais do ensino fundamental. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento 

Acesso em 10 out. 2017. 

3  Programa de capacitação continuada, em serviço, organizado na modalidade a distância para 

atender gestores das escolas públicas do país.  Disponível em: http://www.consed.org.br Acesso em 

10 out. 2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola
http://portal.mec.gov.br/pro-letramento
http://www.consed.org.br/
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gestores, professores e outros funcionários da educação que se questionavam sobre 

as atribuições do Conselho Municipal de Educação (CME) no que diz respeito ao 

controle social das políticas públicas municipais, visto que, apesar dos CMEs estarem 

inseridos como espaços de diálogo entre educação e sociedade civil, aparentemente 

não correspondiam a essas expectativas.   

A inexistência de estudos sobre os CMEs na região do sudoeste da Bahia 

reforçou a nossa escolha e a opção pelo objeto em questão. Conforme apontou o 

levantamento realizado nos bancos de dados analisados para ampliação do nosso 

referencial teórico, até 2016 existiam apenas duas produções na Bahia, sendo um 

artigo advindo da Universidade Federal da Bahia – UFBA, em 2016, e uma dissertação 

da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, de 2007. Porém, não encontramos 

disponível nenhum trabalho em relação aos CMEs da região sudoeste da Bahia.  

Diante da escassez de pesquisas sobre a temática, o nosso estudo possui 

relevância política para o meio acadêmico tendo em vista que poderá contribuir com 

as discussões sobre as atribuições do CME no que diz respeito ao controle social das 

políticas públicas educacionais. Também poderá contribuir para a região do sudoeste 

da Bahia, no sentido de ajudar os municípios em geral e os municípios investigados, 

em específico, a compreenderem o papel deste órgão dentro dos Sistemas Municipais 

de Ensino enquanto órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), considerada 

um marco no que diz respeito à estrutura do federalismo brasileiro, pressupõe a 

organização do ensino público em suas diversas instâncias, inclusive no âmbito 

municipal, haja vista que institui os municípios como entes federados autônomos que 

poderão organizar em regime de colaboração com o Estado e a União seus Sistemas 

de Ensino, possibilitando-lhes maior autonomia política e administrativa. No entanto, 

a ausência de um Sistema Nacional de Educação (SNE) e a forma como as 

responsabilidades e competências concorrentes a cada um dos entes federados estão 

distribuídas tornam mais difícil a efetivação das políticas educacionais.  

Com a possibilidade de instituir seus Sistemas Municipais de Ensino 

(SMEs) como propõe a CF/1988, e mais adiante a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/1996), os municípios devem estabelecer normas 

complementares para o seu sistema de ensino e definir um órgão responsável pela 

função normativa. Esse órgão, geralmente, é o Conselho Municipal de Educação 

(CME), que regulamenta, fiscaliza e apresenta propostas para melhoria das políticas 
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educacionais, se constituindo, portanto, como instrumento de diálogo no que diz 

respeito ao controle social, acompanhamento e avaliação das políticas públicas no 

contexto da rede municipal de ensino.  

Amparado nas legislações nacionais e como órgão público integrante do 

Sistema Municipal de Ensino, o CME se torna o agente intermediador das relações 

entre governo e sociedade assumindo, de acordo com a sua constituição, o papel de 

órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador.  

Os conselhos de educação, apesar de figurarem na história educacional do 

país desde o tempo do Império4 e de adquirirem diversas denominações e diferente 

grau de complexidade ao longo do tempo, a partir do momento em que os municípios 

se constituíram entes federados assumiram uma nova perspectiva, se constituindo 

“como um espaço político de deliberação coletiva, local em que as relações históricas 

de conflitos e de contradições se manifestam em diferentes momentos e formas” 

(SANTOS, 2014, p. 89).  

No contexto de implementação de princípios democráticos em que o Brasil 

se inseriu a partir da década de 1990, no qual o município, enquanto ente federado, 

tem a possibilidade de instituir sistema e de se organizar legalmente através de suas 

leis suplementares, o CME se insere. Com diferentes atribuições em relação às 

políticas públicas municipais em quase todos os Estados, a sua criação vem se dando 

progressivamente entre os municípios brasileiros desde então (CURY, 2011, p. 47). 

Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral 

analisar como os CMEs vêm desempenhado as suas atribuições no que se refere ao 

controle social das políticas públicas municipais, e como objetivos específicos analisar 

o papel do CME na gestão pública da educação municipal; traçar o perfil dos CMEs 

pesquisados descrevendo como se apresentam em relação a composição e 

atribuições; analisar como vem sendo desenvolvida à relação do CME com as demais 

instâncias que compõem o Sistema Municipal de Ensino no controle social, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas, procurando responder à questão 

de pesquisa que é: como os CMEs vêm desempenhado as suas atribuições no que 

se refere ao controle social das políticas públicas municipais? 

No processo de construção do estudo, buscamos contribuições de 

diferentes autores, entre eles destacamos Bordignon (2009) que nos traz informações 

                                                             
4 Conforme apresentamos neste texto ao tratarmos da trajetória dos Conselhos no Brasil. 
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de que na origem dos conselhos de educação a escolha dos conselheiros se dava 

com base em critério de notório saber educacional com indicação do Poder Executivo. 

No entanto, o novo contexto de gestão da educação orienta que a escolha dos 

conselheiros deva se dar por critérios de representatividade social. Tentaremos 

apresentar no decorrer do nosso estudo como se apresentam esses critérios nos 

espaços por nós analisados.  

Continua o autor afirmando que no contexto de organização da educação 

nacional, os Conselhos de Educação aparecem no cenário educacional brasileiro 

desde o Império.  Bordignon traz informações de que as primeiras tentativas para se 

criar conselhos de educação surgem em 1842, na Província da Bahia, com a criação 

do “Concelho”5 de Instrucção Pública (CIP), primeiro conselho de educação 

oficialmente criado no Brasil, e, posteriormente, no Rio de Janeiro, em 1854, quando 

foi criado Conselho Director do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte 

(BORDIGNON, 2009, p. 54). 

O autor ainda nos mostra que foram muitas as tentativas para se construir 

um conselho de educação em âmbito nacional, no entanto, somente em 1911 se cria 

o Conselho Superior de Ensino (CSE), sendo reformulado em 1925, passando a ser 

reconhecido como Conselho Nacional de Ensino (CNE), que ampliou suas definições 

e atribuições, atingindo todos os níveis de ensino.  

O primeiro CNE foi instituído pelo Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931, 

e alterado posteriormente, pela Lei nº 176/36, que cria o segundo CNE para atender 

a um dispositivo da Constituição de 1934, com incumbência de elaborar o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Nesse sentido, vale lembrar que as discussões em 

relação à elaboração do PNE não são recentes, elas remontam à década de 1930, 

década na qual os Pioneiros da Educação Nova6, ao assinarem o Manifesto7, já 

apresentavam a necessidade de elaboração de um plano que contemplasse os 

princípios da educação brasileira.   

Em 1961, cria-se pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB 4.024/1961) o 

Conselho Federal de Educação (CFE) com o objetivo de formular a política nacional 

                                                             
5 Conforme aparece no texto original. 

6 Movimento histórico que enfatizou a organização sistêmica da educação nacional, sendo um dos 

marcos políticos da educação nacional. 

7 Documento que sintetizou as ideias desse movimento. 
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de educação e normatizar o Sistema Federal de Ensino e se institui os Conselhos 

Estaduais de Educação. Dez anos depois a LDB 5.692/1971, faculta aos municípios 

organizarem seus conselhos de educação cujas atribuições poderiam ser de 

competência dos conselhos estaduais. Posteriormente, em 1994, através da Medida 

Provisória nº 661, o governo Itamar Franco extingue o CFE de 1961, e cria com a Lei 

nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o terceiro CNE, assumindo a natureza de 

conselho diretor do Ministério da Educação (CURY, 2011, p.46).  

Diante da proposta de organização da educação nacional, apresentada 

pela CF/1988 e pela LDB 9.394/96, o CME se inscreve enquanto órgão colegiado de 

caráter normatizador, consultivo, deliberativo e fiscalizador, por possuir em sua 

essência uma representatividade social em sua constituição, e se insere junto aos 

SMEs como espaço de controle social, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas educacionais no âmbito municipal, tornando-se um elo de ligação entre 

Estado e sociedade, procurando viabilizar relações dialógicas, e, de acordo com suas 

competências, interpretar a aplicação da legislação educacional. Para tanto, esse 

órgão deve “estar a serviço das finalidades maiores da educação e cooperar com o 

zelo pela aprendizagem nas escolas” (CURY, 2011, p. 45). 

Nesse contexto, tentamos demonstrar e entender como os conselhos de 

educação se constituíram historicamente no país e como os CMEs se instituem 

enquanto órgãos de representatividade social com atribuições que referem ao controle 

social das políticas públicas municipais a partir da LDB de 1996. Apesar de terem sua 

criação, em alguns casos, anterior aos SMEs no Brasil, os CMEs se tornam uma 

novidade, principalmente em função da possibilidade de serem órgãos deliberativos 

das políticas públicas (NATAL, 2011, p 11). 

Conforme Bordignon, “a criação dos sistemas municipais de ensino pela 

Constituição de 1988, registrou-se um estímulo à criação de conselhos municipais de 

educação, com funções próprias, relativas ao seu Sistema de Ensino a partir da 

autonomia de entes federados” (BORDIGNON 2009, p. 57). 

Nesse sentido, os CMEs se inserem como espaços de participação social, 

e, portanto, em sua essência, precisam ser constituídos das diversas representações 

da sociedade. Isso inclui os trabalhadores da educação, pais de alunos, alunos, 

representantes do executivo e da sociedade civil em geral e não somente da educação 

escolar. Os diversos setores e representações da sociedade, presentes na 

constituição do CME possibilitam o seu caráter participativo e fiscalizador. Sendo 
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assim, de acordo com a composição e organização deste órgão, é possível 

caracterizá-lo como uma esfera indispensável e necessária no que diz respeito ao 

controle social de políticas públicas no âmbito do município, mesmo por que, se 

constitui como um espaço de decisões políticas em que as opiniões se divergem, 

gerando contradições e conflitos.  

Consideramos que a criação dos CMEs, a partir da Constituição de 1988, 

representa grande avanço no campo da educação, visto que se caracterizam como 

espaços de controle social das políticas públicas municipais. Além de terem a função 

de assegurar a continuidade das políticas educacionais frente às mudanças de 

governos. De acordo com a visão de Santos, “uma vez inserido na estrutura do 

Estado, o conselho passa a ser entendido como órgão de Estado de articulação 

política entre representantes da sociedade civil organizada e sociedade política” 

(SANTOS, 2014, p. 89).  

Compreender a trajetória e a implantação dos CMEs, avaliando a sua 

contribuição para com a articulação das políticas públicas de educação, enquanto 

órgão de Estado, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador é imprescindível 

para que possamos identificar as bases em que eles se assentam, e gerar subsídios 

para melhorar a atuação destes órgãos, na medida em que se percebe os avanços e 

lacunas quanto à forma de se gerir a educação municipal. 

Diante dessas intenções, o texto se apresenta estruturado em quatro 

capítulos: no primeiro capítulo contextualizamos brevemente o Estado capitalista e o 

seu desenvolvimento histórico, tratamos sobre o Estado, a sociedade e a política 

educacional, enfocando a relação entre Estado e sociedade, destacando que foi a 

partir de lutas políticas que se desenhou a estrutura e o cenário político da atualidade. 

Traçamos também uma discussão sobre as atuais políticas públicas e sua influência 

nas políticas educacionais brasileiras a partir da década de 1980, momento em que 

os municípios brasileiros se reorganizaram política, financeira e administrativamente 

através da estruturação do federalismo e sobre a construção e organização dos 

SMEs, apresentando a relação entre Estado e sociedade civil discorrendo sobre o 

processo de reabertura política no Brasil. Apresentamos uma análise das políticas 

públicas educacionais e participativas configuradas a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, bem como as implicações da descentralização 

da educação para os municípios no que diz respeito à construção e organização dos 

Sistemas Municipais de Educação e constituição dos Conselhos Municipais de 
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Educação, perpassando pela discussão sobre as Políticas Públicas Nacionais e sua 

influência no contexto da rede municipal de ensino. Por fim, apresentamos o resultado 

do levantamento bibliográfico realizado e o que dizem as produções levantadas sobre 

os CMEs. 

No segundo capítulo trazemos uma reflexão sobre o método do 

materialismo histórico dialético, referencial teórico-metodológico através do qual 

buscamos explicar o objeto a partir da realidade e suas diferentes manifestações e 

contradições. Tratamos da pesquisa qualitativa e dos instrumentos utilizados no 

levantamento dos dados empíricos, do local e da trajetória da pesquisa para alcançar 

o objetivo proposto de análise dos desafios e das contribuições do Conselho Municipal 

de Educação em relação às políticas públicas municipais e apresentamos as 

categorias que foram analisadas a partir dos princípios do materialismo histórico 

dialético da totalidade e da contradição. 

No terceiro capítulo discorremos sobre a pesquisa e suas particularidades, 

em que os dados levantados são apresentados a partir do referencial teórico 

construído ao longo da caminhada e da perspectiva metodológica, trazendo os CMEs 

e suas diferentes manifestações nos municípios pesquisados, bem como sua 

relevância em uma estrutura de organização educacional no que diz respeito às 

políticas públicas no contexto da rede municipal de ensino. Apresentamos o perfil e 

principais atribuições dos CMEs estudados procurando mostrar como vêm 

desempenhado suas atribuições quanto ao controle social das políticas públicas 

educacionais municipais. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise dos dados, que se deu através 

das categorias de conteúdo surgidas e nos possibilitou dialogar com os autores 

estudados, com os dados coletados através de pesquisa documental e das entrevistas 

com os sujeitos da pesquisa. As verbalizações dos sujeitos proporcionaram 

contribuições quanto ao funcionamento dos CMEs nos municípios estudados, a partir 

das discussões sobre o papel que os CMEs desempenham dentro do município e o 

efetivo desenvolvimento de suas funções na gestão pública da Educação Municipal, 

da relação do CME com as demais instâncias do SME no controle, acompanhamento 

e avaliação de políticas públicas educacionais, e das dificuldades para e na atuação 

do CME dentro do município. 

Finalmente, trazemos as considerações em relação ao objeto e sua 

totalidade, apoiadas nas questões e proposições ocorridas no decorrer da construção 
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deste texto, que sustentado num referencial teórico-metodológico esperamos 

contribuir com as discussões em torno da gestão e das políticas públicas 

educacionais.  
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1 ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICA EDUCACIONAL: O CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

 

Para compreendermos a relação entre o Estado e a sociedade nos moldes 

que se apresenta nos tempos atuais é necessário trazer alguns aspectos de como se 

deu ao longo do tempo essa relação e como se materializou mediante a crise 

capitalista que se instaurou em 19298, em que o capitalismo por si só não foi capaz 

de manter sua taxa de lucro, necessitando da intervenção direta do Estado e intervindo 

ele mesmo (o capital) em áreas nas quais, até então, era o Estado o único a 

estabelecer regras, mesmo que a interesse do capital.  

O Estado, neste estudo, se aproxima da definição apresentada por Marx 

como uma instituição superior à todas as outras. Ao se apresentar como concreto e 

classista, representa a classe capitalista e não a sociedade em sua totalidade, 

assegura os direitos particulares da classe capitalista desconsiderando os interesses 

da maioria absoluta da população que são os trabalhadores. Um Estado em que o 

capitalismo procura manter sua hegemonia e não pode ser compreendido 

isoladamente, mas nas relações de materialidade em que ele se concretiza, se 

sustentando através da exploração da classe trabalhadora e da acumulação do capital 

(MARX, 2016). 

Alguns elementos possibilitam a compreensão da redefinição do papel do 

Estado e como este se insere no movimento de crise econômica do sistema capitalista 

que se instaurou na década de 1930. Essa crise mostrou que a economia capitalista 

seria incapaz de se sustentar sozinha e de regular-se a si mesma, sendo necessário 

o surgimento de um sustentáculo, uma “mão invisível” utilizando a expressão de Adam 

Smith (2013), para superar a crise do momento. Essa “salvação” se deu a partir da 

intervenção estatal, que assume obrigações como o controle dos ciclos econômicos 

através das políticas fiscais e monetárias, buscando sustentar uma produção em 

                                                             
8 Considerado um dos períodos mais longos de recessão econômica do capitalismo do século XX, 
causou altas taxas de desemprego e quedas na produção industrial. Foi uma crise catastrófica, que 
envolveu todo o mundo, não apenas uma região geopolítica específica, durou em torno de 16 anos, 
só sendo ultrapassada no segundo pós-guerra (Netto, 2012).  
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massa que demanda investimentos fixos do capital e condições que garantissem o 

lucro e compensassem as falhas do mercado (PERONI, 2003, p. 22). 

Essa crise perdurou durante toda a década de 1930 e só foi superada após 

a Segunda Guerra, quando, de acordo com Harvey (2006), o capitalismo viveu um 

período de ascensão, exigindo um novo reposicionamento dos diferentes atores do 

desenvolvimento capitalista. Nesse momento, houve um crescimento considerável 

das indústrias automobilística e de transporte em geral, petroquímica, aço, 

eletrodoméstico, construção civil, as quais se tornaram propulsoras do crescimento 

econômico junto ao Estado que patrocinava a reconstrução das economias 

devastadas pela guerra, especialmente, “na renovação urbana, na expansão 

geográfica dos sistemas de transporte e comunicações e no desenvolvimento infra-

estrutural dentro e fora do mundo capitalista avançado” (HARVEY, 2006, p. 125). 

De acordo com Harvey (2006), o Estado assumiu no momento histórico do 

pós-guerra o papel do “Estado do bem-estar social”9 que se disseminou nos países 

de capitalismo central (Inglaterra, Estados Unidos, França, dentre outros), procurando 

se legitimar através de uma política monetária e fiscal para tentar contornar a crise do 

capital naquele momento, mantendo a estabilização econômica, tentando reconstruir 

a economia devastada pela guerra através da expansão do sistema de transporte e 

comunicação, proporcionando a esses países um alto grau de crescimento econômico 

em que o capitalismo “alcançou taxas fortes, mas relativamente estáveis de 

crescimento econômico. Os padrões de vida se elevaram, as tendências da crise 

foram contidas, a democracia de massa, preservada e a ameaça de guerras 

intercapitalistas, tornada remota” (HARVEY, 2006, p. 125). 

Essa forma de intervenção estatal tornou-se necessária e indispensável 

para compensar as falhas do mercado e se deu através da intervenção econômica, 

que procurou assegurar o emprego e a mão-de-obra com a compra de empresas 

quebradas, o aumento dos gastos públicos com o desenvolvimento de programas de 

                                                             
9 Estado assistencialista, que assegurou padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e 

seguridade social aos cidadãos, mas que não chegou à todas as economias capitalistas do mundo. 

Baseado nas concepções de Keynes, foi um “projeto cogente para recuperar o vigor e a capacidade 

de expansão dos países capitalistas após a tensão social, econômica e política do período entre 

guerras. Tanto que o estabelecimento do Estado de bem-estar social, entre as décadas de 1940 e 

1960, ficou conhecido como “era dourada do capitalismo” por ser um momento de desenvolvimento 

econômico, com garantias sociais e oferecimento, praticamente, de emprego pleno para a maioria da 

população nos países mais desenvolvidos. A expansão industrial, mesmo que com índices 

diferenciados, tanto acontecia nos países capitalistas como nos socialistas” (VICENTE, 2009). 
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assistência social, impulsionando assim políticas de melhor distribuição de renda, 

elevando o poder aquisitivo da sociedade para consumir a demanda dos produtos e 

estimular a produção. Nesse período, o Estado assumiu várias obrigações, buscando 

solucionar os problemas da crise, manter o capital e o equilíbrio da economia. Para 

tanto, 

 

Na medida em que a produção de massa, que envolvia pesados 
investimentos em capital fixo, requeria condições de demanda 
relativamente estáveis para ser lucrativa, o Estado se esforçava por 
controlar ciclos econômicos com uma combinação apropriada de 
políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra [...] os governos 
também buscavam fornecer um forte complemento ao salário social 
com gastos de seguridade social, assistência medica, educação, 
habitação, etc. (HARVEY, 2006, p. 129). 

 

No entanto, essa política de expansão econômica promovida pela ação 

estatal não se sustentou. O Estado não foi capaz de levar os benefícios do fordismo10 

a todos e de sustentar as políticas sociais implementadas, provocando 

descontentamento e desordens. Surge nesse momento uma nova crise do capitalismo 

que se intensifica entre as décadas de 1960 e 1970, desencadeada pela queda da 

produtividade e pelo acúmulo de produção, gerando o que Harvey, denomina de 

“acumulação flexível”11. A etapa de crescimento econômico que havia se registrado a 

partir da Segunda Guerra entra em declínio nesse período, ocasionando uma crise do 

capital a nível mundial que se estende até os dias atuais (HARVEY, 2006, p. 133). 

De acordo com Peroni (2003), essa crise vivida pelo capitalismo em todo o 

mundo “é uma crise estrutural” em que as contradições se encontram mais acirradas, 

despertando a ideologia neoliberal, “ideologia própria do capitalismo”, que vive à 

procura de estratégias específicas para sustentar o capital e superar os seus próprios 

momentos de dificuldade. O capitalismo precisa de uma ideologia que aceite e 

incorpore as suas particularidades, se sustentando a partir das suas próprias crises 

(PERONI, 2003, p. 26).  

                                                             
10 Modelo de produção em massa, criado por Henry Ford em 1914 com o objetivo de aumentar a 

produção, consumo e consequentemente a lucratividade (HARVEY, 2006). 

11 A acumulação flexível, denominada por Harvey (2006), modelo de produção que sucedeu o 
fordismo na década de 1970 e se caracteriza pela queda na produção em massa, pelo elevado índice 
de desemprego, na flexibilidade dos processos de trabalho, de produto e de consumo. Envolve 
mudanças no padrão de desenvolvimento (HARVEY, 2006). 
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Após o fracasso da intervenção estatal, ganha força o conjunto de ideias 

propagadas pelo grupo de economistas de Mont Pèlerin12, os quais defendem o 

afastamento do Estado da economia. De acordo com esta ideologia, o Estado não 

seria a solução para a crise e sim o aumento do problema. Esse grupo sustenta que 

a crise, intensificada na década de 1970, é culpa da intervenção do Estado na 

economia, propondo como solução a política de privatização e o desaparecimento do 

Estado dos programas de seguridade social, da educação, moradia, importação, do 

controle de preços, da diminuição e congelamento dos salários, com o objetivo de 

maximizar o lucro do capital. 

Esse movimento é denominado por Friederich Hayek13 de neoliberalismo e 

teve o seu triunfo na década de 1980 nas regiões de capitalismo avançado 

governadas pelo que Anderson (1996) denomina de “direitização”14, e se disseminou 

por todo o mundo tendo como ideia principal a diminuição do papel do Estado, das 

políticas sociais, alegando que o Estado está em crise e não consegue se sustentar 

por ter tido gastos excessivos com as políticas sociais.  

O Brasil nesse momento, à semelhança de outras economias, inclusive 

latino americanas, enfrenta os problemas financeiros ocasionados pela dívida externa 

e os desafios da redemocratização estimulada pelo fim do período ditatorial15, que se 

                                                             
12 Um grupo altamente dedicado e organizado que defendia o ideal neoliberal, com reuniões 

internacionais a cada dois anos e tinha como objetivo combater o keynesianismo preparando as 

bases de um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro (ANDERSON, 1996). 

13 Um dos principais representantes da corrente neoliberal que defende o princípio da liberdade 

econômica e a contenção de gastos com os problemas sociais (ANDERSON, 1996). 

14 Como exemplo temos, os governos dos Estados Unidos, da Alemanha, da Dinamarca, seguidos de 

vários outros países europeus (ANDERSON, 1996). 

15 Período político iniciado com Golpe de Estado de 1964, o qual representa a mudança institucional 

mais grave da história do Brasil na segunda metade do século XX, desencadeando um processo de 

supressão de liberdades democráticas desde os primeiros atos instituídos e resultando num regime 

militar de caráter autoritário que se manteve no poder durante o período de 1964-1984, quando se 

inicia o período denominado de Nova República, que perdura até os dias atuais. Esse regime político 

ao mesmo tempo que suprimiu as liberdades democráticas, acelerou a modernização do capitalismo 

brasileiro e levou à prática os mecanismos de modernização do Estado. “Propugnavam a criação de 

uma sociedade urbano-industrial na periferia do sistema capitalista mundial, pautada pela 

racionalidade técnica. No lugar dos políticos, os tecnocratas; no proscênio da política nacional, as 

eleições controladas e fraudadas; no âmbito do mundo do trabalho, a prevalência do arrocho salarial; 

na lógica do crescimento econômico, a ausência de distribuição da renda nacional; na demanda 

oposicionista pela volta do Estado de direito democrático, a atuação sistemática dos órgãos de 

repressão mantidos pelas Forças Armadas: eis como a ditadura militar executou o seu modelo 

econômico de aceleração modernizadora e autoritária do capitalismo no Brasil” (JR; BITTAR, p. 335). 
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tornou incapaz de sustentar a crise econômica, social e política surgida no período, a 

qual gerou um alto índice de pobreza a extensas faixas da sociedade. Sendo assim, 

o neoliberalismo inspira as políticas públicas de organização estatal, 

redimensionando-o e diminuindo-o através das privatizações, da liberalização da 

economia e do seu afastamento das políticas sociais (BORON, 1994, p. 187).  

No Brasil, a década de 1980 foi um momento histórico marcado pela 

degradação social e econômica, ocasionada pelos vinte anos de regime autoritário 

que se iniciou em 1964, o qual intensificou o quadro social de desigualdade regional 

e de classe já bastante intenso, tornando a crise insustentável. O governo brasileiro 

nesse momento, para atender mais uma vez ao projeto do capitalismo e da classe 

dominante, consolida uma aliança com capital estrangeiro e começa as negociações 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco Mundial (BM) buscando 

ajustar a economia e fortalecer os propósitos neoliberais, através da reforma do 

Estado (PERONI, 2003, p. 43).  

Essa reforma, que se instaura no Brasil na década de 1980, se intensifica 

no início da década de 1990, especificamente no governo de Fernando Collor de Melo, 

primeiro presidente eleito democraticamente após o período ditatorial vivido entre 

1964 e 1985, em que o país se abriu ao capital estrangeiro. Propunha para o Brasil 

naquele momento, e para o resto do mundo capitalista, um crescimento econômico 

que mais uma vez atendesse às necessidades do capital, através de políticas de 

privatização de empresas estatais, diminuição do poder aquisitivo, arrocho salarial, 

desemprego em massa, ocasionando o aumento da pobreza e, consequentemente, a 

piora das condições de vida de toda a população menos favorecida. O compromisso 

com as políticas sociais deve ser repassado à sociedade, esvaziando o Estado de 

suas responsabilidades e racionando recursos das instituições públicas para tentar 

superar uma crise do capital que, nesse momento, atingiu também os países de 

capitalismo periférico como o Brasil e não apenas os países de capitalismo central 

(PERONI, 2011).  

Contudo, esse mesmo Estado que se retira de suas responsabilidades 

sociais continua regulando as atividades do capital. Isso só reforça a afirmação de que 

temos um Estado classista que se apresenta como estado máximo para o grande 

capital. Um Estado que diminui as suas responsabilidades sociais se tornando mínimo 

para as políticas sociais e de distribuição de renda. É a maximização da proposta 
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neoliberal, em que o lucro econômico deve se sobrepor de maneira extrema sobre as 

necessidades sociais (PERONI, 2003, p. 33). 

Através dessas discussões em relação ao papel assumido pelo Estado nas 

últimas décadas no Brasil e no mundo, procuramos demonstrar que o Estado, na 

verdade, encontra-se inserido dentro de uma crise maior que é a crise do capitalismo, 

que hoje no Brasil e no mundo é de profunda regressão social (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2016, p. 29). 

A conjuntura econômica na qual se assentou essas propostas se 

assemelham em todo o mundo capitalista, num momento de acúmulo de produção, 

de extrema regressão dos direitos sociais e de diminuição do papel do Estado como 

seu provedor. Esse contexto de redemocratização do Brasil, de crise do capital, de 

avanço dos ideais neoliberais e ao mesmo tempo de lutas políticas, impõe mudanças 

na estrutura político e administrativa do país, bem como na estrutura organizacional a 

partir da reorganização do Estado e a elevação dos municípios a entes federados, 

possibilitando-lhes maior autonomia política e administrativa.  

Diante dessa nova organização administrativa do país, a União, os Estados 

e os Munícipios têm definidos os seus papéis na política educacional brasileira, 

devendo organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração, em que a 

União, de acordo com Cury (2015), exerceria papel de redistribuição, suplementação 

e equalização, disponibilizando assistência técnica e financeira a todos os entes 

federados, ou seja, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

 

1.1  O federalismo no Brasil a partir de 1988 

 

 

O desenho dessa nova organização política no país começa a tomar corpo 

com a abertura política no final dos anos de 1980, quando o Brasil passa por 

mudanças significativas, desencadeadas por vários fatores, dentre eles, a 

movimentação da própria classe dominante para se manter no poder e a organização 

dos diferentes setores da sociedade civil emergentes no período de distensão, 

mudança e abertura democrática. Nesse momento, os movimentos populares 

organizados propunham a promulgação de uma nova constituição que assegurasse 

direitos políticos e sociais ceifados pelo duro período de ditadura e repressão social e 



25 
 

política, que perdurou em nosso país durante mais de duas décadas, impossibilitando 

o crescimento político, econômico e social, visto que o poder centralizador atendia as 

demandas impostas pelo capital (PERONI 2003, p. 44). 

Tentamos traduzir algumas dessas mudanças considerando o processo 

histórico que permeia a constituição dos estados e municípios brasileiros, bem como 

as suas responsabilidades, que a partir da Constituição Federal de 1988 – CF 1988 

tomou diferentes formas de estruturação, haja vista que até este momento a “estrutura 

do Estado brasileiro, herdeira dos padrões centralistas da administração colonial, 

mantinha as competências de decisão distantes dos Municípios” (NATAL, 2011, p. 75). 

A Constituição Federal de 1988 – CF/1988, em seu art. 18, quando trata da 

organização política e administrativa do país, assegura que os municípios são entes 

federados autônomos, e no seu art. 29 propõe que a partir daquele momento os 

municípios se regerão por sua própria Lei Orgânica, elaborada de acordo aos 

princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Nas Constituições anteriores, de 

acordo com Cury (2004), 

 

os municípios não eram reconhecidos como entes federativos. Eram 
subsistemas dos estados e sua autonomia, quando de constituições 
proclamadas, era reconhecida dentro de espaços muito limitados. Nas 
constituições outorgadas esse espaço era até menor. O sistema era 
dual. Só a União e os estados eram considerados entes federativos. E 
era um sistema hierárquico em que a União era superior aos estados 
e estes o eram tais com relação aos municípios (CURY, 2004, p. 15). 

 

Essa nova reorganização política e administrativa proposta pela CF/1988 

propõe a retomada das eleições diretas em todos os níveis de governo, isso alterou a 

autoridade dos governos locais, recuperando as bases do Estado federativo, 

possibilitando a autonomia dos municípios que, a partir desse momento, passam a ter 

o direito de legislar sobre assuntos locais, implementarem suas próprias políticas de 

acordo às propostas da União como, por exemplo, instituir e organizar os seus 

próprios Sistemas de Ensino (ARRETCHE, 2002).  

Essa reorganização influenciou e alterou significativamente as políticas 

públicas sociais e as políticas educacionais, interferindo na organização do sistema 

educacional. A proposta da LDB 9.394/96 é de que os entes federados ofereçam 

educação de qualidade através da democratização do acesso e em regime de 
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colaboração16, é importante pensar se essa tarefa é possível de acontecer, 

observando as circunstâncias citadas e os marcos legais que definem a política 

educacional brasileira (PERONI, 2011, p. 23).  

Para facilitar a atuação dos entes federados, a CF/1988, ao propor a 

organização da educação nacional, define que a União se responsabilizará pelo 

Ensino Superior, os Estados serão os responsáveis, prioritariamente, pelo Ensino 

Fundamental e Médio e os Municípios assumirão, preferencialmente, a 

responsabilidade da oferta de matrículas no Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil. Contudo, apesar desta organização, a União, os Estados e Municípios, ao 

organizarem seus sistemas de ensino, definirão formas de colaboração, para 

assegurar a universalização do ensino (BRASIL, 2000). 

Ao adotar essa forma de federalismo por regime de colaboração na 

execução da política educacional, supõe-se uma relação de igualdade e de diálogo 

entre os entes federados e não mais uma relação hierarquizada em que um ente 

federado seja superior a outro. Esse tipo de colaboração foi denominado por Cury 

(2011) de colaboração reciproca, e pode ser, 

 

um meio de pôr como metas principais dos governos municipais, 
estaduais, distrital e federal as grandes finalidades da política em geral 
e da educacional em particular, articulando entre si o conjunto das 
iniciativas e distribuindo também o peso financeiro proporcionalmente 
entre os entes federados (CURY, 2011, p. 55). 

 

Com isso, no que diz respeito às responsabilidades financeiras de cada 

ente federado, constitucionalmente, os estados e municípios são obrigados a investir 

25% de suas receitas, e a União exercer ação supletiva, financiando programas de 

alimentação escolar, construção de unidade escolares, contando com recursos 

institucionais limitados para coordenar a adoção de objetivos nacionais da política 

educacional para o ensino fundamental. No entanto, muitas desigualdades regionais 

são observadas em relação ao gasto aluno/ano, que impacta significativamente no 

                                                             
16 Relação de igualdade entre entes federados, que respeitando as esferas de competências de cada 
um, dialogam entre si, procurando respeitar o direito à educação à todos. Nesse regime a União teria 
papel preponderante para com estados e municípios, no que tange às políticas educacionais, visando 
a partir de uma ação supletiva, colaborar, especificamente nas regiões mais carentes do país, 
buscando equalizar as oportunidades educacionais (COSTA, 2010). 
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salário de professores e na qualidade dos serviços oferecidos (ARRETCHE, 2004, 

p.8). 

Procurando amenizar o problema das desigualdades regionais, o governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu a partir da Emenda Constitucional 

– EC, nº 14/96 o Fundo de Manutenção e Valorização do Ensino Fundamental 

(FUNDEF), que estabelece aplicação pelo prazo de dez anos de, no mínimo, 15% de 

todas as receitas dos Estados e municípios exclusivamente no ensino fundamental, 

obedecendo ainda o critério de aplicar 60% desses recursos na remuneração dos 

professores em efetivo exercício da carreira do magistério. Essa emenda esclarece 

as competências, normatiza a destinação dos recursos e estabelece que o governo 

federal complemente o investimento nos Estados em que o valor mínimo nacional não 

seja alcançado com base nas receitas próprias de cada Estado (ARRETCHE, 2004). 

De acordo com Peroni (2003), constitucionalmente, a reponsabilidade pela 

universalização da educação e pela erradicação do analfabetismo era do Poder 

Público, junto aos setores da sociedade e com a aplicação de, ao menos, cinquenta 

por cento dos recursos definidos no art. 21217 da própria Constituição.  No entanto, ao 

instituir a EC nº 14/96, a União, na verdade, acaba retirando sua responsabilidade 

com o financiamento da educação básica, ao substituir a expressão Poder Público, 

como redigido no texto Constitucional, por Estados, Municípios e Distrito Federal, 

como se apresenta no texto da Emenda que institui o fundo. 

Esse fundo provocou uma rápida municipalização do Ensino Fundamental 

pelos governos municipais, como garantia de manter as suas receitas, podendo ser 

considerado um mecanismo importante de redistribuição dos recursos da educação, 

em busca da melhoria da qualidade da educação oferecida bem como na carreira dos 

profissionais do magistério e da redução de disparidades regionais. Podemos dizer 

que a experiência do Fundef promoveu avanços e limites, revelando uma 

possibilidade de um pacto federativo entre os entes federados. No entanto, se faz 

necessário uma relação de fato cooperativa. De acordo com Cury (2010),  

 

                                                             
17 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 2000). 
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o fundo só não rendeu mais em termos de redução de disparidades 
regionais porque a União não cumpriu sua parte, legalmente expressa, 
no financiamento. Além disso, o próprio foco do fundo, ou seja, o 
ensino fundamental, ao compor uma etapa da educação básica, 
deixou fora a educação de jovens e adultos, a educação infantil e o 
ensino médio. Também a exigência dos planos de carreira, 
obrigatórios e indispensáveis, não se fizeram presentes na grande 
municipalização havida (CURY, 2010, p. 162). 

 

Como vimos, apesar de contribuir com o atendimento no âmbito do Ensino 

Fundamental, o fundo não contemplou toda a educação básica, ficando de fora a 

Educação Infantil e o Ensino Médio e também um grande contingente de jovens e 

adultos que não concluíram o Ensino Médio no período regular.  

Tentando solucionar esse problema, em dezembro de 2006, depois de 

corridos os dez anos de vigência do FUNDEF, foi aprovada a Emenda Constitucional 

nº 53/2006, que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação, o FUNDEB, que em substituição ao 

FUNDEF, amplia o atendimento à todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica, contemplando todo o público que antes não estava presente na emenda 14, 

proporcionando “a abertura de formas de regime de cooperação federativa, abrindo-

se para o conjunto da educação básica em suas etapas e modalidades” (CURY, 2010, 

p. 25).  

Embora considerando as mudanças no que se refere ao atendimento das 

propostas educacionais com a adoção dessa política de fundos instituída no Brasil, 

Cury (2010) enfatiza que sem a articulação e compromisso através de um regime fiscal 

bem elaborado o alcance dessa política se tornou minimizado. Daí a importância da 

elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE), como previsto pela CF/1988, 

em seu art. 214, com o objetivo de articular e implantar o Sistema Nacional de 

Educação (SNE), que, em regime de colaboração, definiria as diretrizes, os objetivos, 

as metas e estratégias para assegurar através de ações integradas de todas as 

esferas federativas a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades, buscando erradicar o analfabetismo, universalizar o 

atendimento e melhorar a qualidade do ensino público oferecido (BRASIL, 2000). 

Essa discussão em torno da construção do SNE não é recente em nosso 

país, figurando no cenário brasileiro desde a década de 1930 com o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação, que defendia e reforçava o direito do indivíduo à educação, 

bem como o dever do Estado de oferecer educação para todos e propunha, desde 
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aquele momento histórico, a gestão participativa como uma das alternativas para a 

melhoria da qualidade da educação. Esse manifesto “entende que um dos pilares da 

reconstrução nacional teria que ser por meio de um plano de reconstrução nacional” 

(CURY, 2009, p. 15). 

A construção de um Sistema Nacional de Educação (SNE) próprio é uma 

das discussões mais antigas em nosso país, perpassando por diferentes momentos 

políticos e que a cada dia tem ganhado força no cenário nacional.  

Nos tempos atuais essa discussão se fez presente em diversas 

conferências educacionais, com destaque para a Conferência Nacional de Educação 

de 2010 (CONAE, 2010), que teve como temática central a construção de um Sistema 

Nacional Articulado de Educação e foi precedida por conferências municipais, 

intermunicipais, distrital e estaduais na busca por uma melhoria da educação 

oferecida em nosso país (BRASIL, 2010). 

Em texto encaminhado como subsídio à CONAE 2010, Saviani (2010) 

reúne diversos elementos teóricos para tentar explicar o tema central da Conferência, 

qual seja, o Sistema Nacional [Articulado] de Educação, alertando para a necessidade 

de se construir este Sistema, salientando que todas as oportunidades que tivemos no 

Brasil de construí-lo foram inviabilizadas em decorrência de algum acontecimento 

político e/ou social do país. 

Saviani (2014) considera possível e necessária a construção de um 

Sistema Nacional de Educação no Brasil, porém, apresenta alguns obstáculos que, 

para ele, inviabilizam essa construção, dentre estes, cita: os obstáculos econômicos, 

políticos, filosóficos, ideológicos e legais, que se tornaram presença constante na 

política educacional brasileira, e perpassa pela resistência do Estado em assumir as 

responsabilidades financeiras, pela descontinuidade das políticas educacionais, pelas 

limitações materiais, políticas e ideológicas.  

Ao se referir à organização educacional do Brasil como uma organização 

regulamentada pelos dispositivos constitucionais e legais, Saviani (2014) salienta que 

esta deve ser autônoma e possuir normas próprias que obriguem a todos os entes 

federados integrantes do território Nacional, dentro do princípio da autonomia que lhes 

permite constituir seus próprios sistemas de ensino, a seguirem as normas 

determinadas pela União. Especificamente no que diz respeito aos municípios, a sua 

autonomia se limita a complementar as determinações postas na LDB 9.394/96. 
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Ao pensarmos a instituição de um sistema educacional próprio nos 

municípios, nos sustentamos em Saviani (2014) para apresentar a ideia de Sistema 

como uma construção humana sobre o meio em que ele se encontra, num constante 

processo de transformação social e intencional capaz de agir sobre o mundo. Essa 

construção seria a melhor maneira de respeitar a diversidade fazendo a articulação 

com o todo e não isolando os diferentes espaços geográficos, num movimento 

constante de busca pelo objeto pensado.   

A construção e organização dos Sistemas Municipais de Educação é 

preconizado pela CF/1988, que no seu artigo 21118 sugere que os municípios poderão 

organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração com o Estado e a União. 

No entanto, o artigo 2219 da mesma lei prescreve que somente a União pode legislar 

sobre as diretrizes da educação.  

Segundo Saviani (2014), esse dispositivo da lei apresenta uma dualidade, 

pois, de acordo com o texto constitucional, os municípios estariam impedidos de 

constituir sistemas próprios de ensino.  Contudo, a LDB 9.394/96 assegura aos 

municípios o direito de instituir seus sistemas, ultrapassando a ambiguidade presente 

no texto da Constituição de 1988, que não deixa claro a função dos municípios de 

estabelecer normas sobre a educação municipal. Sendo assim, essa definição em 

relação aos Sistemas Municipais de Ensino parte da LDB e não da Constituição. 

Também Camini (2013, p. 31) nos apresenta essa ambiguidade presente no texto 

constitucional, quando se refere à organização dos sistemas de ensino em regime de 

colaboração entre as três esferas federativas, mas não define dentre as atribuições 

dos municípios a de legislar sobre seus próprios sistemas. 

Mesmo diante dessa ambiguidade, a organização da educação nacional se 

reestrutura, e a maioria dos municípios brasileiros, a partir de 1988, constituem seus 

Sistemas de Ensino e criam seus Conselhos Municipais de Educação como seus 

órgãos normatizadores que, por força legal, e em sua essência, são espaços 

considerados participativos e representativos da sociedade organizada junto à gestão 

da educação e possuem uma trajetória na história da educação no Brasil. 

                                                             
18 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino (BRASIL, 2000). 

19 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:   
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional; (BRASIL, 2000). 
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A revisão de literatura nos mostra que a existência dos CMEs na estrutura 

organizacional da educação brasileira não é recente. Seu surgimento remonta ao 

período do Império, emergindo na década de 1930, com maior ênfase num momento 

político em que os Pioneiros da Educação já destacavam a necessidade de um projeto 

de educação descentralizado e com maior qualidade. Entretanto, na atualidade, 

quando a organização da educação no Brasil perpassa por um projeto sustentado na 

concepção de sistemas de ensino e de entes federados, no qual cada órgão possui 

responsabilidades específicas, os conselhos estaduais e, principalmente, os 

conselhos municipais assumem um caráter mediador entre o Estado e a sociedade. 

Ao regulamentar as diretrizes em relação à constituição dos três sistemas 

de ensino que deverão estabelecer as regras para o funcionamento de seus 

respectivos órgãos normativos, a LDB 9.394/96 assegura que os municípios, de 

maneira legal, não são mais subordinados aos Sistemas Estaduais de Educação, 

podendo constituir seus próprios sistemas de ensino em regime de colaboração com 

os Estados e a União, ou permanecerem integrados ao sistema de educação estadual. 

No entanto, o município que institucionalizar seu sistema de ensino deverá criar seu 

órgão normativo próprio, que, normalmente, é o conselho de educação. Este, 

enquanto órgão colegiado, se garantida e respeitada a representatividade de governo 

e da sociedade, é capaz de se constituir como um mecanismo de apoio à gestão da 

educação, visto que, se fará presente enquanto instrumento de fiscalização e controle 

social das políticas educacionais municipais (BRASIL, 2006, p. 36).  

A LDB 9.394/1996 estabelece como incumbência de cada ente federado, 

em regime de colaboração, organizar seus respectivos sistemas de ensino. Prevê em 

seu artigo 9º, parágrafo 1º, o Conselho Nacional de Educação como órgão normativo, 

de supervisão e atividade permanente, entretanto, é omissa em relação à criação e 

atribuições dos conselhos de educação dos Estados e Municípios. A Lei assegura 

somente que a organização dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios seja 

feita a partir de suas próprias leis (SILVA, 2009, p. 38). 

Como vimos, apesar de não estar claramente especificado na legislação 

vigente no país, a instituição do Sistema de Educação próprio nos municípios requer 

a criação de um órgão normativo, que o regulamente. Sendo assim, um dos 

documentos do Ministério da Educação que auxilia na organização dos conselhos de 

educação nos municípios, se referindo à LDB 9.394/96, traz a seguinte informação: 
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a lei refere-se em dois momentos (artigos 60 e 90) a órgãos normativos 
dos sistemas de ensino e prevê (artigo 9º, parágrafo 1º) a existência 
do Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de 
supervisão e atividade permanente na estrutura educacional, criado 
por lei. Por outro lado, a Lei do FUNDEF (artigo 4º, IV, parágrafo 3º) 
menciona representantes dos conselhos municipais de educação 
entre os integrantes do conselho do FUNDEF no Município (BRASIL, 
2004, p. 15).   

 

A determinação do CME enquanto órgão normativo ao Sistema de Ensino, 

mesmo sem obrigatoriedade legal, é decisão exclusiva do município, e a necessidade 

de sua representação junto ao Conselho do então FUNDEF talvez tenha incentivado 

ainda mais os municípios a os constituírem.  

Os conselhos de educação, até a Constituição de 1988, assumiam as 

funções consultiva, normativa, deliberativa e de assessoramento à secretaria de 

educação, integravam os sistemas estaduais de ensino e tinham suas funções 

delegadas pelos conselhos estaduais nos termos da Lei 5.692/71 e pelas suas leis de 

criação. A partir das décadas de 1980 e 1990 e da elaboração das leis orgânicas dos 

municípios, os conselhos assumiram uma nova dinâmica, definindo um caráter mais 

participativo com a missão de representar os interesses da sociedade, acrescentando 

as funções de fiscalizadores e de controle social, como uma maneira de acompanhar 

melhor as ações desenvolvidas (BRASIL, 2004, p. 17).  

Sendo assim, os Conselhos de educação, de acordo com Cury (2011), 

assumem atribuições variadas, que dependem, como vimos, dos atos legais que os 

constituíram, e, portanto, “são órgãos colegiados, de caráter normativo, deliberativo e 

consultivo que interpretam e resolvem segundo suas competências e atribuições a 

aplicação da legislação educacional” e como órgãos dos sistemas de ensino, devem 

garantir que as políticas educacionais sejam efetivadas assumindo os aspectos que 

estivessem ao nível de suas responsabilidades (CURY, 2011, p. 44). 

Nesse sentido a criação dos CMEs, teriam papel fundamental, em relação 

às políticas educacionais locais, no desempenho de suas funções no que diz respeito 

ao controle social das políticas públicas municipais. No entanto, para ter garantido 

esse controle social, é necessário que na constituição dos CMEs, fique claramente 

definidas as suas funções, que podem ser: 

 

deliberativas, consultivas, normativas, fiscalizadoras e mobilizadoras, 
conforme as opções feitas em cada município. Somente os municípios 
que constituírem seus sistemas de ensino poderão – e deverão – 
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atribuir ao seu conselho municipal função normativa. Nos demais 
municípios, os conselhos poderão ter outras funções e ficarão 
subordinados às normas do respectivo Sistema Estadual de Ensino 
(BRASIL, 2006, p. 40). 

 

Para que exerça de fato a função de controle social das políticas 

municipais, a função fiscalizadora do CME deve estar presente em sua lei de criação, 

pois, esta é quem garante ao conselho o direito de fiscalizar e acompanhar os passos 

dados pelo município em relação à educação oferecida. O CME deve ser um 

provocador das discussões em relação às políticas educacionais do município 

(BRASIL, 2009).  

No que diz respeito à Função Normativa, se o município tiver sistema 

próprio de ensino, o CME pode autorizar o funcionamento das escolas municipais e o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil da rede pública, particular, 

comunitária, confessional e filantrópica, e elaborar normas complementares para o 

seu sistema de ensino, incluindo as previstas na Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2007). 

A Função Consultiva permite que o CME decida sobre as questões 

educacionais que lhe for apresentada pelo SME, pelas escolas, pelo executivo, sendo 

assim, pode decidir sobre projetos, programas educacionais e novas experiências 

pedagógicas apresentadas pelo governo municipal ou pelas escolas, discutir sobre o 

Plano Municipal de Educação (PME), propostas de capacitação para os professores 

(BRASIL, 2007). 

Ao exercer a Função Deliberativa, cabe ao CME elaborar o seu Regimento, 

deliberar sobre a criação, ampliação, desativação e localização das escolas 

municipais, discutir medidas que possibilitem a melhoria do fluxo e do rendimento 

escolar e da relação com a comunidade (BRASIL, 2007). 

Finalmente, a Função Fiscalizadora permite que o CME acompanhe e 

fiscalize a transferência e controle da aplicação dos recursos da educação, o 

cumprimento do PME, e como vem se desenvolvendo o SME, em suas ações 

educativas (BRASIL, 2007). 

Para que estas funções se efetivem de fato, e o CME tenha possibilidade 

de funcionar objetivamente é imprescindível que, ao constituir o CME, o órgão 

executivo assegure uma dotação orçamentária para garantir as condições mínimas 

para seu funcionamento (BRASIL, 2009). 
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A política da educação, organizada a partir da criação de sistemas que 

preconizam critérios de representatividade social através da constituição dos CMEs, 

possibilita aos entes federados instituídos assumirem as suas responsabilidades, 

considerando os aspectos democráticos e participativos, na tentativa de evitar que as 

decisões políticas e sociais que são peculiares aos municípios, cuja característica 

mais marcante tem sido a de permanecerem centralizadas no governo executivo 

municipal, sejam partilhadas e discutidas por outros sujeitos sociais, presentes nos 

conselhos e representantes das diversas esferas da sociedade.  

Como política pública constituída pelos SMEs, o CME se constitui como um 

instrumento de legitimidade entre Estado e sociedade, podendo ser considerado uma 

organização social e política. Uma organização que possui 

 
as marcas de escolhas e decisões, que envolvem sujeitos, grupos e 
instituições com interesses públicos ou privados, portanto não são 
produto de iniciativas abstratas, mas constroem-se no movimento da 
sociedade, no embate contraditório de posições antagônicas que 
articulam-se para defender seus interesses (PERONI; ROSSI, 2011, 
p. 12). 

 

Enquanto órgãos de Estado inseridos nos SMEs a partir da década de 

1980, quando da instituição dos municípios como entes federados, e mais 

especificamente após a instituição da LDB 9.394/96, os CMEs assumiram o papel de 

órgãos colegiados normativos desses sistemas e, teoricamente, o papel de 

interlocutores entre Estado e sociedade tendo como foco auxiliar na tomada de 

decisões no que diz respeito às políticas educacionais municipais. De acordo com 

Cury (2004), 

 

No âmbito da administração pública, um órgão de Estado é uma 
unidade da administração direta, permanente ou temporário, emanado 
de lei, sendo um centro de poder que põe em função um certo número 
de atribuições que lhe são afetas, próprias do serviço público (CURY, 
2004, p. 14). 

 

Essa conceituação de conselhos enquanto órgãos de Estado é reverberada 

por Bordignon (2009), que também compreende os conselhos nesse sentido, e 

acrescenta que estes só serão considerados de fato como órgãos de Estado se 

assumirem e expressarem realmente a vontade política de todos os cidadãos e não 
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de um grupo transitório que se encontra no poder durante um determinado período. 

Para tanto, sinaliza que estes órgãos de Estado só agem como tal, 

 

quando se constituem em fóruns articuladores da diversidade social; 
quando falam ao Governo em nome da sociedade para apontar as 
suas intencionalidades; quando formulam políticas educacionais para 
além da transitoriedade dos governos e de suas vontades e 
preferências singulares (BORDIGNON, 2009, p. 62). 

 

A afirmação descrita ratifica a concepção dos CMEs enquanto órgãos de 

Estado e não de governo, enquanto políticas que sobrevivam às mudanças de grupos 

políticos que perpassam pelas gestões municipais. Os conselhos de educação, ao 

serem instituídos, devem adquirir um caráter participativo com funções claramente 

definidas, objetivando assegurar que as políticas educacionais sejam efetivadas 

mesmo diante das transitoriedades dos governos que as instituem, e, a partir do 

momento em que se estabeleceram como órgãos colegiados20 normativos e 

fiscalizadores, se tornaram fundamentais para a consolidação dos Sistemas 

Municipais de Ensino, e como tais, aplicam normas a situações específicas desses 

sistemas (BORDIGNON, 2009).   

Considerando que há uma confusão na definição dos termos caráter e 

função nos regimentos dos dois CMEs pesquisados, optamos por utilizar a palavra 

função para designar as atribuições que os CMEs desempenham. 

Essas funções podem ser tomadas como ferramentas facilitadoras na 

organização da educação municipal, possibilitando o acompanhamento e o controle 

social das políticas educacionais por parte dos conselheiros e dos segmentos que 

esses representam. 

Os dois conselhos pesquisados desempenham a função normativa. Eles 

assumem o compromisso e a responsabilidade de determinar as normas 

complementares e as regras para o seu sistema de ensino, buscando alcançar 

determinados fins para a educação, tomando como referência a legislação e as 

normas educacionais, as quais se limitam à abrangência do Sistema de Ensino. E, no 

                                                             
20 Um órgão colegiado, no caso da administração pública, é aquele que decide um assunto ligado ao 

exercício de uma função pública, nos limites de sua atribuição legal. É um órgão dirigente do qual 

participam várias pessoas dedicadas às mesmas funções. Os membros desse colegiado possuem 

poderes idênticos dentro de funções compartilhadas. Nesse órgão não há preponderância na função 

de conselheiro entre os seus pares. Todos são “colegas”, iguais, respeitando-se, obviamente, para 

seu bom desempenho, as regras de seu regimento (CURY, 2004, p. 14). 
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caso específico do município, “no desempenho da função normativa, o CME irá 

elaborar normas complementares e interpretar a legislação e as normas educacionais” 

(BRASIL, 2004, p.19). 

A função deliberativa assume a responsabilidade de decidir em instância 

final sobre determinada demanda que surja no sistema educacional, encaminhando 

ao Executivo para que se cumpra através de ato administrativo as ações deliberadas 

pelo conselho. Portanto, essa é uma “função compartilhada com a secretaria de 

educação, no âmbito da rede ou do sistema municipal de ensino, por meio de 

atribuições específicas, de acordo com a lei” (BRASIL, 2004, p. 18).  

De acordo com Cury (2011), o espaço do “conselho é também o lugar onde 

se delibera. Deliberar implica a tomada de uma decisão, precedida de uma análise e 

de um debate, que, por sua vez, como se viu, implica a publicidade dos atos na 

audiência e na visibilidade dos mesmos” (CURY, 2011, p. 48). 

A definição de normas é um ato extremamente deliberativo. Nesse sentido, 

é interessante que o conselho tenha esse caráter deliberativo, mas se faz necessário 

que suas atribuições não sejam limitadas, como acontece na maioria das vezes com 

os conselhos da área de educação (SILVA, 2009, p. 43).  

No que diz respeito à função consultiva, comum aos dois conselhos 

pesquisados, esta deve ser de assessoramento ao CME, sendo exercida através de 

pareceres que responderão à sociedade ou ao governo, propondo normas para o 

aperfeiçoamento do ensino. Sendo assim, a função consultiva possibilita, “opinar, 

expor e julgar matérias pertinentes à educação municipal, tornando-se um canal de 

publicização e transparência da política educacional e aproximando os CME das 

demandas da sociedade civil” (MOURA, 2010, p. 130). 

Por fim, uma outra função presente nos conselhos pesquisados é a 

fiscalizadora, responsável pela fiscalização e cumprimento das normas e da 

legalidade das ações do conselho, assim como aprovar ou determinar providências 

para sua alteração. Essa função permite aos conselhos o controle social das políticas 

públicas educacionais municipais. Quanto a isso as orientações que constam no 

material do Pró- Conselho21 asseguram que, 

                                                             
21 Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho). O 

programa estimula a criação de novos conselhos municipais de educação, o fortalecimento daqueles 

já existentes e a participação da sociedade civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas 

educacionais, dentre outras ações. O Pró-Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e 

técnicos das secretarias municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem 
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no exercício da função fiscalizadora, o CME poderá aplicar sanções, 
previstas na lei, em caso de descumprimento, como, por exemplo, 
suspender matrículas novas em estabelecimento de ensino; 
determinar a cessação de cursos irregulares etc. (BRASIL, 2004, 

p.19). 
 

O que podemos considerar em relação à atuação dos CMEs é que no 

desempenho de suas funções e em todas as situações, os conselhos se constituem 

instrumentos de ação social e, para tanto, precisam atender as demandas da 

sociedade no que diz respeito ao uso dos recursos e à qualidade dos serviços 

oferecidos. No caso dos conselhos de educação, uma educação de qualidade e para 

todos se tornará mais próxima quando a sociedade se encontrar bem representada e 

tornar-se agente na defesa dos direitos individuais e coletivos dos envolvidos 

(BRASIL, 2004). 

 

 

1.2  O Conselho Municipal de Educação: produções bibliográficas pós 1996 

 

 

Na busca pela melhor compreensão do objeto a que nos propomos estudar, 

optamos por realizar um levantamento das produções acadêmicas sobre os 

Conselhos Municipais de Educação, a fim de conhecermos o que se tem produzido 

sobre o tema a partir da promulgação da Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional de 1996.  

O levantamento foi feito nos bancos de teses e dissertações do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e nos anais dos eventos 

realizados por duas associações: a Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação – ANPAE e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPED. 

                                                             
em relação à ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e 

controle do uso das verbas da educação. Os conselhos municipais de educação exercem papel de 

articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos gestores municipais e 

desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/pro-conselho Acesso em 01 nov. 2017 

http://portal.mec.gov.br/pro-conselho
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Na pesquisa bibliográfica realizada, foi feito um levantamento dos trabalhos 

produzidos acerca dos CMEs, no período compreendido entre os anos de 1996 e 

2016, identificando, entre eles, aqueles capazes de contribuir na compreensão do 

tema aqui estudado. O recorte temporal foi justificado pelo ano de implantação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 em 1996. A busca foi 

realizada virtualmente nos sites. O descritor utilizado foi o termo completo “Conselho 

Municipal de Educação”, na tentativa de localizar aquelas produções que tratassem 

do objeto e que também pudessem ajudar a compreender o papel do CME na 

formulação, acompanhamento, controle e avaliação de políticas públicas. 

O levantamento realizado nos apontou as discussões que vem sendo 

apresentadas sobre os CMEs nas teses de doutorado e dissertações de mestrado 

(localizadas através do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT), e nos trabalhos apresentados e 

divulgados nos anais dos eventos da Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação - ANPAE e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação - ANPED, bem como em artigos disponíveis em periódicos nacionais.  

O nosso objetivo com esse levantamento foi de mapear as produções 

acadêmicas sobre o objeto do nosso estudo no Brasil e o que vem sendo abordado 

sobre o tema, nesse caso sobre o CME. Utilizamos o descritor Conselho Municipal de 

Educação e, a partir deste, conseguimos detectar as produções acadêmicas que se 

aproximassem ou não do nosso estudo e que poderiam contribuir para alcançarmos 

o objetivo proposto. De acordo com Vosgerau e Romanowski,  

 
Os estudos de revisão consistem em organizar, esclarecer e resumir 
as principais obras existentes, bem como fornecer citações completas 
abrangendo o espectro de literatura relevante em uma área. As 
revisões de literatura podem apresentar uma revisão para fornecer um 
panorama histórico sobre um tema ou assunto considerando as 
publicações em um campo. Muitas vezes uma análise das publicações 
pode contribuir na reformulação histórica do diálogo acadêmico por 
apresentar uma nova direção, configuração e encaminhamentos 
(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p, 167). 

 

Inicialmente, as produções foram localizadas por conterem em seus títulos 

o termo de busca definido.  Posteriormente, a leitura dos resumos permitiu identificar 

as informações sobre os objetivos, metodologia e conclusões das pesquisas.  Em 
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alguns casos, essas informações não apareciam nos resumos, sendo necessário a 

leitura de partes do documento para identificar esses elementos. 

No levantamento realizado nos anais das reuniões nacionais da ANPED, 

entre os anos de 2000 a 2015, no GT 05 – Estado e Política Educacional, das 249 

comunicações orais e 51 pôsteres publicados nesse período apenas 03 produções 

versam sobre o CME.  

Como no período da realização do levantamento apenas o anais do 

encontro da Região Sul se encontrava disponível, do total dos 50 trabalhos 

apresentados nesse evento, no Eixo 4 – Estado e Política Educacional, apenas um 

deles se refere ao CME. 

Ao todo, então, das produções acadêmicas publicadas nos eventos 

nacionais e regional da ANPED selecionamos duas comunicações orais e dois 

pôsteres que versam sobre o CME (Apêndice 3). 

Na busca realizada nos anais dos eventos promovidos pela ANPAE, entre 

os anos de 2007 a 2015 foram apresentadas 425 comunicações orais nos três 

Congressos internacionais, que aconteceram nos anos de 2010, 2012 e 2014, e 1.870 

comunicações orais aprovadas nos cinco Simpósios Nacionais realizados nos anos 

de 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, totalizando 2.295 trabalhos publicados nos anais 

desses eventos. Desse quantitativo, 21 artigos versam sobre o CME. Foram 

localizadas nos anais da ANPED e da ANPAE, portanto, 25 produções que tratam 

sobre o CME (Apêndice 4). 

Utilizando o mesmo descritor de busca (Conselho Municipal de Educação), 

observando se este aparecia nos títulos das teses e dissertações publicadas entre os 

anos de 1996 e 2016, recorte temporal utilizado neste trabalho, ao realizarmos a busca 

no site do IBICT, conseguimos levantar 20 dissertações e 7 teses que tratam do objeto 

em questão.  

No banco de teses e dissertações da CAPES, foram encontradas 22 

dissertações22, sendo que 8 destas se duplicaram em relação ao que já aparecia no 

site do IBICT, e 3 teses, sendo que 2 dessas também apareceram no levantamento 

realizado na biblioteca do IBICT. No total, foram relacionadas 34 dissertações e 8 

teses para análise. 

                                                             
22 Além dessas dissertações, conseguimos identificar pelo título outras dez que não se encontram 

disponíveis nem nos bancos da CAPES, nem no IBICT, nem do banco de teses e dissertações das 

universidades de origem. Por esta razão não foram arroladas neste texto. 
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Entre as 42 dissertações e teses produzidas neste período nos programas 

de pós-graduação, 32 delas estão concentradas entre os anos de 2008 e 2016, como 

se observa no quadro a seguir, no qual as produções levantadas nos sites citados,23 

também, se encontram relacionadas por ano de publicação.  

 

QUADRO 1 - PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

ANO  ARTIGOS DISSERTAÇOES TESES 

 ANPAE/ANPED IBICT/CAPES IBICT/CAPES 

2001 01 01 00 

2003    

2005  04 00 

2006  01 01 

2007 04 01 00 

2008  02 01 

2009  05 02 

2010 02 05 00 

2011 04 06 00 

2012 04 01 00 

2013 03 03 01 

2014 03 01 02 

2015 03 04 00 

2016 01  01 

TOTAL 25 34 08 

 

Fonte: Autora, 2017 
 

 

                                                             
23 As informações detalhadas em relação aos autores, instituições e ano de publicação, se encontram 

nos apêndices 3 e 4 
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O levantamento resultou no total de 67 produções acadêmicas (25 

trabalhos apresentados em eventos, 8 teses e 34 dissertações), as quais 

consideramos importantes instrumentos de apoio às discussões sobre o CME que 

realizamos.  

Considerando o período definido para este levantamento, essa mesma 

observação foi apresentada por Natal (2011) ao trazer um outro estudo sobre o CME 

mostrando que “a maior parte das produções acadêmicas ligadas a esse tema 

(periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado) encontra-se na Região 

Sudeste, principalmente no estado de São Paulo” (NATAL, 2011, p 13). 

Outra questão que chama a atenção é com relação ao período no qual se 

concentram a maior parte das produções. É possível observar que não foi encontrada 

nos bancos de dados pesquisados, a partir dos descritores utilizados, nenhuma 

publicação entre os anos de 1996 a 2001, já entre os nove anos de 2001 à 2009, 

conseguimos identificar 23 trabalhos (05 artigos, 14 dissertações de mestrado e 04 

teses de doutorado), no entanto, a concentração maior das produções se deu a partir 

do ano de 2010, quando conseguimos encontrar 44 produções (20 artigos, 20 

dissertações de mestrado e 04 teses de doutorado).  

A ausência de produções entre os anos de 2002 e 2006, 2008 e 2009 e o 

crescimento a partir de 2010, por exemplo, talvez possa ser explicado pelas 

discussões suscitadas nas duas conferências de educação que foram precedidas 

pelas conferências estaduais e municipais, as CONAE 2010 e 2014, em que o controle 

social aparece como eixo de discussões.  

O gráfico a seguir apresenta um panorama das produções acadêmicas em 

relação a sua publicação por região24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Detalhes sobre as instituições e ano de publicação no apêndice 3 
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GRÁFICO 1 – PRODUÇÕES ACADÊMICAS POR REGIÃO 

 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

O levantamento nos permitiu observar que a maior parte das produções 

acadêmicas no formato de artigos se concentra na região sudeste, seguida pela região 

nordeste, sul, norte e centro oeste. O mesmo acontece com relação as teses e 

dissertações, em que há uma pequena alteração nas produções por região, no caso 

da região norte e centro oeste, com prevalência da maioria ainda na região sudeste.  

Mesmo com o advento da CF/1988 e da LDB 9.394/96, que propunha a 

instituição dos entes federados e a construção dos Sistemas Municipais de Educação, 

e concomitante à criação dos sistemas, a constituição dos CMEs, podemos observar 

a partir do levantamento realizado, que nos primeiros anos em que vigorou a Lei 

9.394/96 não apareceu nenhuma produção sobre o CME.  
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1.2.1 O que indicam as produções acadêmicas sobre o CME 

 

 

A partir da análise das produções acadêmicas encontradas, conseguimos 

extrair informações que consideramos relevantes em relação aos CMEs e que 

achamos importante apresentar. 

Levando em consideração o quantitativo de produções levantadas, 

realizamos a nossa análise organizando as produções em quadros que contemplam 

os trabalhos publicados nos anais dos eventos da ANPED e ANPAE, seguidas pelas 

teses e dissertações do banco da CAPES e do IBICT.  

Posterior a isso, de maneira geral, tratamos da criação e organização 

estrutural e física destes conselhos, buscando identificar nas produções seus 

objetivos, metodologia e considerações apresentadas pelos autores. Em todos os 25 

artigos analisados estava claro o objetivo que os autores pretendiam alcançar. No 

entanto, 09 destes não fizeram nenhuma referência à metodologia e ao método 

utilizados.  

No que diz respeito à metodologia e ao método de análise, os estudos 

tomaram perspectivas diferentes. Alguns artigos descrevem detalhadamente os 

procedimentos utilizados no processo de organização dos dados, enquanto outros não 

fizeram em nenhum momento referência ao método de análise. De maneira geral, a 

abordagem metodológica utilizada na pesquisa variava entre a qualitativa, estudo de 

casos, rodas de conversa, analisada na perspectiva da análise do discurso em 

Bakhtin. Observamos que dos 21 artigos, 09 destes não trouxeram informações sobre 

a metodologia e o método utilizados nas pesquisas. As produções foram analisadas 

em diferentes perspectivas, tais como: levantamento bibliográfico, análise 

documental, questionário e entrevistas, estudo de caso, pesquisa qualitativa, amostra 

aleatória estratificada, análise numérica descritiva, método crítico dialético, análise do 

discurso, análise de conteúdo, dentre outras. 

Algumas das produções discutem as características dos CMEs, refletindo 

sobre os aspectos da participação, partindo do pressuposto de que os CMEs 

expressam ideais e concepções gerais que estão por detrás de uma dinâmica política 

que ultrapassa o setor educacional e que possuem a missão de serem elos de ligação 

entre o Estado e a sociedade, adquirido novas características e finalidades.  
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Quanto às produções publicadas nos anais dos eventos da ANPAE, no que 

diz respeito aos objetivos, de maneira geral, procuraram analisar a implementação de 

instâncias organizacionais com vistas ao cumprimento do princípio constitucional da 

gestão democrática do ensino e da correta aplicação de recursos financeiros em 

municípios paulistas, buscam discutir a relação entre os CMEs e a regulação da 

sociedade sobre os gastos municipais na educação, conhecer as principais funções 

do CME na gestão da educação no Município e verificar a participação deste na 

tomada de decisões administrativas originárias da Secretaria Municipal de Educação. 

Alguns trabalhos buscam discutir a gestão democrática e política 

educacional contemporânea no Brasil entendendo como se delineiam os aspectos 

legais do funcionamento desses conselhos no âmbito dos municípios. Podemos 

considerar a preocupação em reconhecer as diferentes funções que poderão ser 

desenvolvidas pelo CME desde as funções normativas, consultivas, deliberativas e 

também fiscalizadoras. 

Considerando que os municípios brasileiros assumiram a condição de 

entes federados autônomos a partir de 1988, permitindo a constituição de seus 

próprios sistemas de ensino, gerando a necessidade de criação de um órgão 

normativo responsável pelas normas complementares, alguns dos artigos se 

apresentam nessa direção e procuram analisar o processo de criação, implantação, 

perfil, organização, funcionamento sócio-político dos CMEs, a partir da instituição dos 

Sistemas Municipais de Ensino e sua articulação com esses respectivos Sistemas, 

bem como a sua importância na discussão, elaboração e acompanhamento dos 

Planos Municipais de Educação, descrevendo e analisando o processo constitutivo, 

com vistas à sua democratização de modo a se constituir um órgão de mediação entre 

o Estado e a sociedade. Nesse sentido, compreendemos que,  

 
Como órgão integrante dos Sistemas Municipais de Ensino, os 
conselhos de educação ocupam uma posição em que exercem uma 
função superior, a de representatividade política e institucional, 
atuando como um canal direto entre governo e sociedade. Em virtude 
de seu papel de integração entre sociedade e governo, os conselhos 
se tornam alicerçados e fiéis à sua natureza constitutiva, aceitando as 
diferenças sem constituir-se da vontade do governo ou da sociedade, 
mas demandando novos critérios de composição, novas condições de 
funcionamento e o exercício de novas funções (GOMES; DINIZ, 2015, 
p. 1-2). 
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Tendo em vista que os conselhos devem assumir esse papel de mediador 

entre governo e sociedade, contribuindo com os sistemas educacionais na 

constituição de políticas públicas municipais, alguns dos trabalhos levantados buscam 

analisar e compreender o funcionamento, a organização e as atribuições desses 

órgãos colegiados vinculados à área da educação, apontando algumas das 

fragilidades dos mesmos, como por exemplo, o desconhecimento por parte dos 

conselheiros das próprias funções que devem ser desenvolvidas pelo CME.  

As dificuldades enfrentadas pelas prefeituras face ao processo de 

descentralização do ensino também aparecem em alguns dos artigos analisados que 

trazem o programa de Capacitação de Conselheiros Municipais, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, como uma maneira de ajudar a reverter esse quadro, mesmo 

que este programa, algumas vezes, se distancie das discussões necessárias para que 

o CME consiga intervir positivamente na consolidação da política educacional do 

município. 

Ainda se tratando dos objetivos, alguns trabalhos se assemelham quando 

buscam, a partir da análise da trajetória do CME na gestão educacional, analisar a 

implantação de uma política educacional indutora do princípio constitucional de gestão 

democrática da educação nos municípios brasileiros, considerando as relações entre 

o Estado e a sociedade civil e o seu papel na construção de um espaço dialógico para 

produção de políticas educacionais a partir da qualificação de conselheiros municipais 

de educação. 

A relação do Conselho Municipal de Educação e sua contribuição na 

melhoria da qualidade de políticas públicas educacionais, considerando algumas 

ações realizadas a partir da implantação e implementação do Plano de Ações 

Articuladas - PAR, em municípios paulistas e também em municípios do Nordeste com 

baixo IDEB, também foi discussão encontrada nos trabalhos analisados. 

A partir das leituras dos resumos, encontramos nas teses e dissertações os 

objetivos propostos pelos autores, as palavras-chave e algumas conclusões, no 

entanto, uma tese e duas dissertações não fizeram referência nem ao método, nem à 

metodologia utilizados. Duas teses e dez dissertações descreveram a metodologia e 

o método de maneira clara e precisa; as outras deixaram claro a metodologia, 

detalhando o passo a passo na realização da pesquisa.   

Se entendermos como Minayo (2014, p. 36) que “o campo científico tem 

suas regras para conferir o grau de cientificidade ao que é produzido e reproduzido 
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dentro dele”, precisamos deixar claro nas nossas produções os mecanismos e as 

normas que as configuram como tal, explicitando método e metodologia de maneira 

objetiva e detalhada. 

O levantamento da produção nos permitiu verificar que, em relação à 

composição, organização e funcionamento dos Conselhos, esses se assemelham no 

que diz respeito à escolha e à formação dos conselheiros, à periodicidade das 

reuniões, ao local em que as reuniões acontecem, às representações sociais que ali 

figuram, às atribuições e competências dos órgãos colegiados, dentre outras 

questões. 

Quanto à criação, observamos que, em sua maioria, os conselhos foram 

constituídos após a promulgação da Lei 9.394/1996, esse fato pode ter se dado pela 

condição de ente federado assegurado pela CF/1988 que possibilitou a constituição 

dos Sistema Municipais de Educação que tivessem como órgãos normatizadores os 

CMEs, ou ainda, pela instituição do FUNDEF que a partir desse momento 

proporcionou aos municípios uma reorganização em relação ao atendimento 

educacional. 

No que diz respeito à formação da diretoria dos CMEs e dos conselheiros, 

no levantamento realizado, existe a representação dos diversos segmentos da 

comunidade escolar, o que indica um aspecto democrático e de representação social, 

no entanto, figura também, de maneira bastante expressiva, as indicações da 

Secretaria de Educação e do próprio poder público local, o que pode vir a 

comprometer a garantia do caráter democrático dos conselhos. 

Quanto aos espaços estruturais das reuniões dos Conselhos, em sua 

maioria estes se reúnem em salas cedidas pela Secretaria Municipal de Educação, 

pois os mesmos não possuem recursos para organizarem os seus próprios espaços. 

Eis uma outra situação que, segundo os autores, pode comprometer o caráter 

democrático dos mesmos, visto que poderá causar uma certa dependência 

administrativa em relação às secretarias e ao poder executivo. 

Uma outra consideração importante, e que vale a pena ressaltar, diz 

respeito a existência de esforços dos poderes públicos em constituir os Conselhos 

como mecanismos de fortalecimento de participação popular, visto que em sua 

composição existem representantes dos diversos segmentos educacionais. 

Importante ressaltar mais uma vez que os pressupostos teóricos 

metodológicos dessas produções, no que diz respeito ao materialismo histórico 
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dialético numa perspectiva marxista, método utilizado em nossa pesquisa para a 

análise dos dados, dos 25 artigos, apenas um trabalho se apresenta nessa 

perspectiva. Das 8 teses, uma delas analisa os dados a partir da perspectiva 

gramsciana, enquanto que das 34 dissertações nenhuma se apresentou nessa linha 

de pensamento, destacando uma quantidade significativa de análise do discurso e 

análise de conteúdo, ciclo de políticas, dentre outras, seguidas daquelas que não 

fizeram referência nem ao método, nem à metodologia utilizada.  

A pesquisa bibliográfica nos permitiu o contato com vários estudos que 

versaram sobre os CMEs, e nos possibilitou a confirmação de que não há registro de 

estudo que perpasse pela discussão em relação aos CMEs da região do sudoeste da 

Bahia, e especificamente, dos municípios campo empírico do nosso estudo. Diante do 

contingente encontrado no levantamento, apenas duas das produções disponíveis 

foram produzidas na Bahia, um artigo da Universidade Federal da Bahia - UFBA, 

publicado nos anais da ANPED em 2016, e uma dissertação da Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB, publicada em 2007. 

Entendemos que nosso estudo se diferencia dos demais no sentido de que 

daremos ênfase às discussões em relação às políticas públicas educacionais, 

ancoradas no princípio metodológico do materialismo histórico dialético, com enfoque 

marxista, que nos permite caracterizá-lo como uma pesquisa diferenciada neste 

universo científico. Bem como, buscamos, com base na perspectiva de autores que 

abordam o tema e na perspectiva apontada pelos sujeitos da pesquisa, analisar crítica 

e reflexivamente como os CMEs vêm desempenhando suas atribuições no controle 

social das políticas públicas educacionais municipais.   

A partir do que foi apresentado até então, consideramos interessante 

apresentar como se deu a nossa pesquisa, o método e os instrumentos por nós 

utilizados como subsídios para o entendimento da questão levantada. Para tanto, no 

próximo capítulo tratamos da questão do método e de como o nosso trabalho foi 

desenvolvido. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

 

Quando nos propomos a discutir os CMEs e sua relação com as políticas 

públicas educacionais por meio da perspectiva do Materialismo Histórico Dialético, 

primeiro começamos a pensar em como construir essa relação a partir da 

singularidade dos fatos, e como entender o objeto levando em consideração as 

contradições. Por essa razão, o Materialismo Histórico Dialético se faz presente neste 

estudo, por nos ajudar a entender as políticas públicas do CME enquanto controle 

social e agente fiscalizador no que diz respeito à atuação do município nas políticas 

públicas da educação.  

Nesse sentido, o Materialismo Histórico Dialético nos ajudou a 

compreender as contradições que se apresentam entre o objeto de estudo e a 

dimensão política, social e econômica em que este se encontra inserido. O 

Materialismo também nos permitiu entender os dados coletados a partir das 

categorias da totalidade e da contradição, inerentes ao método, compreendendo-o a 

partir da movimentação, a perceber as relações entre os indivíduos e a sociedade.  

Consideramos, como Gamboa (2010), que a abordagem dialética que 

aparece nas pesquisas educacionais e que considera o homem como ser social e 

histórico, embora marcado pelo contexto político, econômico e cultural em que se 

encontra, constituiu-se como uma alternativa às abordagens que dominaram a 

produção científica na área, as quais reduziram a ação humana a um caráter tecnicista 

e funcionalista.  

O Materialismo Histórico Dialético entende a realidade em constante 

movimento e seu conhecimento só é possível mediante aproximações sucessivas. Por 

essa razão, procuramos enfatizar a relação entre sociedade, indivíduo, ideias, 

realidade e o objeto, sempre a partir da condição que o método de análise nos permitir, 

enfatizando o sujeito e buscando a compreensão da realidade. De acordo com 

Ciavatta (2016, p. 208-209), “na produção do conhecimento reconhecido como 

científico, aceita-se que a explicitação do método e o rigor na sua aplicação conferem 

ao conhecimento obtido a qualidade de científico ou verdadeiro” (CIAVATTA, 2016, p. 

208-209). 
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Para Netto (2011), as questões referentes ao método se tornam problemas 

centrais quando se trata da teoria social e polêmicos quando se referem à estudos 

que tem por objeto a natureza. E quando se trata da teoria social em Marx, o método 

se transforma no que ele denomina de “nó de problemas”. Por estar vinculada a 

questões ideológicas e políticas “a teoria social de Marx vincula-se a um projeto 

revolucionário, a análise e a crítica da sua concepção teórico-metodológica (e não só) 

estiveram sempre condicionadas às reações que tal projeto despertou e continua 

despertando” (NETTO, 2011, p. 10). 

Entendemos que o método, como algo crucial no processo de construção 

do conhecimento, dá-se a partir da relação entre objeto e pesquisador, que se 

encontram inseridos numa determinada realidade histórica e a perspectiva dialética 

reconhece o conhecimento como produto dessa realidade. Nesse sentido, o 

Materialismo Histórico Dialético revela, 

 
uma aproximação da escolha pela cientificidade da realidade, à 
medida que ele propicia o estabelecimento de uma relação que tem 
como referência a dinâmica entre o sujeito e o objeto, bem como o 
reconhecimento da luta dos contrários como fonte do conhecimento 
(SOUSA, 2014, p. 2). 

 

Considerando essa aproximação entre sujeito e objeto, nesse estudo 

buscamos não apenas interpretar o objeto que nos propomos e o movimento à sua 

volta, mas também compreender como ele se dá no cotidiano de sua existência, 

Assim, de acordo com Marx 

 
a totalidade concreta, enquanto totalidade do pensamento, enquanto 
concreto do pensamento é in fact um produto do pensamento, do ato 
de conceber; não é de modo nenhum, porém, produto do conceito que 
pensa e se gera a si próprio e que atua fora e acima da intuição e da 
representação; pelo contrário, é um produto do trabalho de 
elaboração, que transforma a intuição e a representação em conceitos 
(MARX, 2016, p. 16). 

 

Nesse sentido, ao constituir a teoria social que procura compreender a 

ordem burguesa e o modo de produção capitalista, Marx propõe um novo olhar sobre 

a realidade, uma nova maneira de usar o conhecimento, não mais como uma simples 

interpretação da realidade posta, mas como um enriquecimento da existência do ser 

humano, de pensar a prática e suas diferentes manifestações. De pensar o objeto em 

suas múltiplas determinações e, a partir de uma análise detalhada e clara, conseguir 
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representá-lo de forma mais simples. Um conhecimento que “constitui a realidade, 

mas que não se oferece imediatamente ao pensamento” (NETTO, 2011, p.44). 

Nessa perspectiva, o processo de construção do conhecimento se dá do 

todo para as partes e logo depois vem fazendo o caminho inverso, possibilitando ao 

pesquisador refletir acerca da realidade que o cerca, a partir do movimento de 

reflexão, abstração e de diferentes elaborações teóricas, chegando ao concreto que, 

de acordo com Marx (2016), é a unidade do diverso e se apresenta como resultado e 

não como início. Nessa perspectiva,  

 
do concreto inicialmente representado passaríamos a abstrações 
progressivamente mais sutis até alcançarmos as determinações mais 
simples. Aqui chegados, teríamos que empreender a viagem de 
regresso até encontrarmos de novo a população - desta vez não 
teríamos uma idéia caótica de todo, mas uma rica totalidade com 
múltiplas determinações e relações (MARX, 2016, p. 15). 

 

Nesse sentido, a construção do conhecimento exige do pesquisador a 

experiência e a compreensão da metodologia e método utilizados na pesquisa, 

facilitado pelo percurso de ir e vir ao pensar o objeto e ao analisá-lo em suas diferentes 

formas. Entendemos que esse domínio auxiliou na interpretação dos dados e facilitou 

esse movimento de construção científica. 

 

 

2.1 As etapas da pesquisa e os instrumentos para o levantamento dos dados 

empíricos  

 

 

A realização de uma pesquisa científica exige reflexão sobre o método, 

definição dos procedimentos e técnicas a serem utilizados pelo pesquisador na busca 

pelo conhecimento.  

Da mesma forma, a pesquisa em educação exige uma clara definição da 

metodologia de investigação, a qual deve se constituir de um instrumental claro e bem 

elaborado que seja capaz de auxiliar nos desafios impostos pela prática e, também 

de responder aquilo que o pesquisador deseja investigar a partir de suas inquietações. 

Portanto, a metodologia é ponto fundamental na construção do conhecimento e sem 
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ela seria impossível compreender a visão de mundo que se constitui a partir do objeto 

pensado. 

Este estudo, do ponto de vista da abordagem da pesquisa, é de natureza 

qualitativa, a qual tem como fonte direta o ambiente natural e como seu principal 

instrumento o pesquisador. O seu planejamento pode ser flexível e envolve 

necessariamente o levantamento bibliográfico.  

Optamos pela combinação de instrumentos que fossem capazes de 

auxiliar-nos a examinar os aspectos que envolvem o objeto, tendo em vista que na 

pesquisa qualitativa se torna necessário fazermos a “mediação entre os marcos 

teóricos-metodológicos e a realidade empírica” (MINAYO, 2014, p. 189).  

Para tanto, utilizamos da pesquisa bibliográfica, da análise documental e 

de entrevista. Essa última, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

pesquisador, possibilita também aos sujeitos pesquisados a liberdade de participar da 

investigação, enriquecendo assim o trabalho.  

Nessa busca pela construção do conhecimento científico, a relação de 

complementariedade existente entre o sujeito e o objeto deve ser levada em 

consideração. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa de campo é utilizada 

com o objetivo de alcançar conhecimentos ou informações acerca de um problema 

para o qual se procura uma resposta, consistindo na observação de fatos e 

fenômenos. 

Nesse sentido, a pesquisa de campo se dá 

 
A partir de referenciais teóricos e também de aspectos operacionais. 
[...] A forma de realizá-lo revela as preocupações científicas dos 
pesquisadores que selecionam tanto os fatos a serem observados, 
coletados e compreendidos como o modo de recolhê-los (MINAYO, 
2014, p. 203). 

 

Para a realização da pesquisa de campo, que se constitui como etapa 

indispensável na pesquisa qualitativa, seguimos as seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica, coleta, registro e análise dos dados. Entendemos que o cumprimento 

dessas etapas permitiu o movimento de ir e vir na compreensão das informações de 

maneira mais intensa e, ao mesmo tempo, mais real. 

A primeira etapa do nosso estudo se deu a partir da pesquisa bibliográfica 

e nos ajudou a situar o objeto e estabelecer algumas definições em relação ao tema. 

A compreensão do que está sendo investigado a partir de uma abordagem crítica e a 
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ordenação e classificação das leituras realizadas através de fichamentos são algumas 

condições apresentadas por Minayo (2014) como fundamentais para se construir um 

bom levantamento bibliográfico. 

Após o levantamento bibliográfico, fizemos o primeiro contato com os 

CMEs, apresentando a nossa proposta de estudo e as razões que despertaram o 

desejo da pesquisa, solicitando autorização para adentrarmos no campo empírico. 

Passamos pelo momento do reconhecimento do espaço empírico que, a partir de 

então, nortearia as nossas próximas ações.  

Nos CMEs selecionados para a pesquisa, o procedimento inicial se deu 

pela análise documental, em que procuramos levantar o processo de construção e de 

composição destes CMEs, ano de criação, como se dá o processo de escolha dos 

presidentes e membros conselheiros, as funções e objetivos, duração dos mandatos, 

bem como suas semelhanças e diferenças no processo de organização e 

funcionamento. 

O nosso segundo passo em relação aos instrumentos utilizados foi o 

levantamento e análise de documentos legais solicitados junto aos CMEs, pois 

entendemos que “a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 38). 

No primeiro momento da pesquisa documental, solicitamos através de 

ofício encaminhado aos presidentes dos CMEs escolhidos os primeiros documentos, 

a saber: decreto de criação do Conselho Municipal de Educação; regimento interno; 

atas de posse dos presidentes entre os anos de 1996 e 2016; decreto de nomeação 

dos conselheiros entre os anos de 1996 e 2016, atas das reuniões plenárias dos anos 

de 2015 e 2016. Entendemos que estes documentos auxiliariam a identificar neste 

universo as principais características e traçar o perfil deste órgão enquanto órgão 

normativo do SME. A partir daí, construímos as perguntas utilizadas na entrevista. Os 

documentos constituem, de acordo com Ludke e André, 

 
uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 
Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são 
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 
contexto (LUDKE; ANDRÉ 1986, p. 39). 
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A partir de então, os documentos utilizados na pesquisa foram catalogados 

em fichas individuais contendo as informações sobre criação, constituição, função e 

objetivos, mandatos e escolha dos conselheiros, em que procuramos identificar os 

aspectos semelhantes entre o que aparece no levantamento realizado e o que foi 

observado na pesquisa, através dos documentos e das falas dos sujeitos.  

Nós nos debruçamos primeiramente sobre os regimentos, nos quais 

procuramos obter informações em relação à criação, constituição, quantidade de 

membros, segmentos que participam da composição, forma de escolha destes 

conselheiros, funções e/ou atribuições. Estas informações nos possibilitaram traçar o 

perfil dos CMEs pesquisados para posterior análise de acordo ao que aparecer junto 

as falas dos sujeitos.  

A partir do levantamento bibliográfico e da análise documental, iniciamos 

as entrevistas, que seguiram roteiros preestabelecidos, buscando responder aos 

objetivos propostos. A entrevista, de acordo com Gil (2011), é uma forma de interação 

social que possibilita uma maior proximidade entre os pares e, como outras técnicas 

de coleta de dados, possui vantagens e desvantagens que são superadas a partir do 

planejamento do pesquisador. 

Ao optarmos pela entrevista semiestruturada levamos em consideração o 

fato de que esta nos permite a combinação de temas, em que os sujeitos entrevistados 

podem apresentar suas ideias sem se prender em formulações próprias previamente 

apresentadas, o que nos possibilita obter informações construídas dialogicamente 

com os envolvidos na pesquisa e as suas reflexões sobre as vivências da realidade 

dos CMEs.  Entendemos que  

 
a entrevista, como forma privilegiada de interação social, está sujeita 
à mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade. 
Quando se trata de uma sociedade ou de um grupo marcado por 
acirrados conflitos, cada entrevista expressa de forma diferenciada a 
luz e a sombra da realidade, tanto no ato de realizá-la como nos dados 
que aí são produzidos (MINAYO, 2014, p. 262-263). 

 

Ao construirmos o roteiro de entrevistas, procuramos levantar questões que 

possibilitassem ao sujeito abranger de forma mais profunda a sua exposição. 

Se entendermos como Minayo (2014, p.45) que “teoria, método e técnicas 

são indispensáveis para a investigação social, a capacidade criadora e a experiência 

do pesquisador também jogam papel importante”, não se pode separar metodologia, 
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teoria, sujeito e objeto, todos precisam caminhar juntos no movimento de busca para 

que a construção do conhecimento se torne possível. Isto significa,  

 
que a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento teórico não 
é uma relação de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na 
citologia ou na física; antes, é uma relação em que o sujeito está 
implicado no objeto. Por isso mesmo, a pesquisa – e a teoria que dela 
resulta – da sociedade exclui qualquer pretensão de “neutralidade” 
geralmente identificada com “objetividade” (NETTO, 2011, p. 23). 

 

Os dados coletados na pesquisa a partir dos instrumentos citados foram 

submetidos a um processo de organização sistemática e análise, procurando 

estabelecer uma relação entre os depoimentos dos sujeitos e os elementos 

considerados preponderantes para perspectiva de interpretação adotada. 

 

 

2.2 O local da pesquisa 

 

 

O nosso estudo envolveu os CMEs de dois municípios localizados 

geograficamente no Sudoeste da Bahia e que fazem parte do Núcleo Territorial de 

Educação (NTE) 20, da região de Vitória da Conquista, terceira maior cidade do 

Estado da Bahia e cidade pólo da região do Sudoeste da Bahia.  

Informações prévias, adquiridas por meio do endereço eletrônico25 da 

página do NTE 20, apontam que existem 24 municípios que fazem parte desse núcleo, 

que representa a Secretaria da Educação do Estado da Bahia na administração 

regional, a qual visa auxiliar os municípios na elaboração e desenvolvimento das 

políticas educacionais.  

Diante do vasto universo empírico em que propomos realizar nosso estudo, 

optamos pelos municípios de Cândido Sales e Barra do Choça. Embora não por 

escolha aleatória, mas levando em consideração que estes dois municípios fazem 

parte do NTE 20, e que tiveram a instituição dos seus Sistemas de Ensino e a 

                                                             
25 http://nre20.educacao.ba.gov.br Acesso em 06 jun. 2016  

 
 
 

http://nre20.educacao.ba.gov.br/
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constituição dos seus Conselhos de Educação pós LDB 9.394/96. São municípios26 

considerados de pequeno porte e geograficamente próximos. Características que, a 

nosso ver, tornaram possível a viabilização do nosso estudo. Além disso, estes 

municípios possuem características sociais semelhantes. Politicamente, os governos 

municipais se alternam no poder entre os mesmos grupos partidários, mantendo as 

estruturas político-administrativas e, economicamente, sobrevivem da economia 

agrícola.  

De acordo com o censo de 2010, o município de Cândido Sales tem 27.918 

habitantes. Em relação aos dados educacionais no ano de 2015, a matrícula do 

município foi de 4.807 alunos, que obtiveram os seguintes resultados no Ideb: os 

alunos dos anos inicias da rede pública do município tiveram nota média de 4.2, e os 

alunos dos anos finais obtiveram nota média de 3.6. Em 2010, a taxa de escolarização 

para a população em idade escolar, de 6 a 14 anos, foi de 96.2% pontos percentuais. 

O município de Barra do Choça tem uma população de 34.788 (IBGE, 

2010). Em 2015, a rede pública tinha 6.436 alunos matriculados. Os alunos dos anos 

iniciais do município obtiveram nota média de 4 no Ideb em relação à avaliação de 

2013, enquanto que para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 2.7, para a 

avaliação de 2015. No que diz respeito à taxa de escolarização para os alunos entre 

6 e 14 anos o município possui um índice de 96.9% pontos percentuais.  

O município de Barra do Choça, até o ano de 2016 tinha sido o marco 

regional no que diz respeito a arrecadação de fundos através do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) junto ao governo federal. 

 

 

2.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

 

Considerando que os Conselhos Municipais de Educação se destacam no 

campo da organização do Sistema Municipal de Ensino, nos dois municípios que 

                                                             
26 As informações sobre os municípios citadas neste texto no que diz respeito à população, matrícula 

da rede pública, taxa de escolarização, ideb, dentre outras, foram adquiridas no site do IBGE e se 

encontram disponíveis no endereço eletrônico abaixo para melhor aprofundamento.   

http://www.cidades.ibge.gov.br Acesso em 18 mai. 2017. 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
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compõem o nosso campo empírico realizamos três entrevistas junto aos sujeitos da 

pesquisa, a saber: uma com o representante da Secretaria Municipal de Educação de 

cada um dos municípios pesquisados (no nosso caso o ex-secretário de educação) e 

duas com representantes dos conselhos (um presidente, um ex-presidente e uma com 

um conselheiro dos dois conselhos pesquisados), sem levarmos em consideração o 

segmento que estes representam, totalizando seis entrevistas ao final.  

A escolha dos secretários municipais de educação para fazer parte da 

nossa pesquisa se justifica por entendermos que a participação dos mesmos na 

elaboração e/ou reestruturação do Conselho Municipal de Educação é de fundamental 

importância, assim como porque a criação deste órgão, perpassa pela Secretaria 

Municipal de Educação que deve promover o debate junto à sociedade, propor a 

criação de uma comissão que discuta as questões referentes à sua organização e 

elabore a proposta a ser encaminhada à Câmara de Vereadores para aprovação, 

como sinaliza as orientações do Ministério da Educação. 

 

A Criação do CME deve resultar da vontade política da sociedade e do 
Executivo e não do simples cumprimento de uma formalidade legal. É 
uma prerrogativa do executivo, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, a quem cabe propor a formação de uma comissão, 
composta por representantes de toda a sociedade, incumbida de 
efetivar as discussões sobre as necessidades e as possibilidades de 
se criar o CME. Deve ocorrer por meio de projeto de lei, aprovado pela 
Câmara Municipal (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

 

Como a nossa pesquisa teve início no ano de 2016, ano de eleições 

municipais, ocorreram mudanças políticas e administrativas na gestão de alguns 

municípios, as quais acarretaram, em alguns casos, mudanças nas secretarias de 

educação e também nos Conselhos Municipais de Educação. Optamos, portanto, por 

trabalhar com os ex-secretários municipais de educação, pois os mesmos 

participaram de momentos históricos importantes realizados anteriormente pela 

educação municipal como, por exemplo, as organizações das Conferências 

Municipais de Educação que aconteceram em 2013, e a construção e/ou reformulação 

dos Planos Municipais de Educação para o decênio em curso. 

Ao optarmos pela escolha dos presidentes ou ex-presidentes dos CMEs, e 

também dos conselheiros enquanto sujeitos da pesquisa, levamos em consideração 

que estes, por conhecerem a dinâmica de funcionamento dos conselhos, podem 

trazer informações significativas sobre os mesmos no que diz respeito aos aspectos 
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organizacionais e estruturais e sobre como os CMEs vêm desempenhando as suas 

atribuições no que diz respeito ao controle social das políticas públicas no cenário 

delimitado para o estudo.   

Procurando manter o sigilo das informações, os sujeitos foram identificados 

como: S1 e S2, para os ex-secretários de educação, P1e P2 para os presidentes e/ou 

ex-presidentes dos conselhos e C1 e C2 para os conselheiros. 

Tendo em vista a importância dos aspectos éticos que devem ser 

evidenciados ao realizarmos uma pesquisa que envolva seres humanos, todos os 

sujeitos convidados para participar da pesquisa através da entrevista receberam e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido – TECLE em duas vias, 

também assinado pelo pesquisador, que continha informações básicas sobre o 

estudo, as razões que nos levaram a escolhê-lo como participante da pesquisa e 

assegurando a não divulgação de informações individuais como  uma forma de tentar 

manter o sigilo.  

Todos os sujeitos participaram espontaneamente da pesquisa e se 

mostraram dispostos e prestativos durante a entrevista, se disponibilizando para 

eventuais dúvidas que por ventura surgissem durante o processo. 

Ao traçar o perfil dos sujeitos entrevistados, consideramos os aspectos 

pessoais e profissionais contidos no roteiro da entrevista (especificamente sobre 

idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, profissão) e a relação estabelecida 

dentro dos conselhos, no que diz respeito ao tempo em que integrou e/ou integra o 

conselho e à participação nas reuniões.  

A partir das informações levantadas nas entrevistas traçamos o seguinte 

perfil: todos são casados, 6 são do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com faixa 

etária que varia entre 33 e 45 anos e os conselheiros atuavam nos CMEs há mais de 

dois anos. 

No tocante à formação, todos possuem curso superior em diferentes áreas 

(Geografia, História, Pedagogia e Letras), 1 possui pós-graduação Stricto Sensu 

(Mestrado em Linguagem, Memória e Sociedade), 4 possuem pós-graduação Lato 

Sensu (Especialização em área educacional ou afim). Um não informou se possui pós-

graduação.  

Quanto à condição de ingresso no serviço público do município, apenas um 

dos interlocutores não é efetivo do quadro de funcionários, todos os demais são 
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efetivos em diferentes funções: professor e agente administrativo foram as áreas que 

apareceram. 

No quadro a seguir trazemos as informações em relação ao perfil dos 

entrevistados. 

 

QUADRO 2 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

ENTREVISTADO SEXO ESTADO 

CIVIL 

FORMAÇÃO SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

S1 M Casado Geografo/Mestrado Contrato 

S2 M Casado Historiador Efetivo 

P1 F Casada Assistente social Efetiva 

P2 M Casado Geógrafo/Pedagogo 

Especialista 

Efetivo 

C1 M Casado Letras/Especialista Efetivo 

C2 M Casado Não informou Não informou 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Ao elaborarmos o roteiro das entrevistas, cuidamos para que ali se 

encontrasse desde informações de caráter pessoal, passando pela relação entre CME 

e Secretaria Municipal de Educação, enfocando o papel do CME no desempenho de 

suas atribuições no que se refere ao controle social das políticas públicas no âmbito 

do município e informações sobre a sua composição. 

O nosso objetivo com este estudo foi analisar como os CMEs vêm 

desempenhado as suas atribuições no que se refere ao controle social das políticas 

públicas municipais, porém, em alguns momentos, se tornou inevitável estabelecemos 

uma relação entre os dois conselhos pesquisados, se considerarmos que os 

Conselhos de Educação possuem características construídas ao longo do processo 

de institucionalização que lhes são próprias e comuns, e não poderia ser diferente 

com os conselhos analisados. Eles são resultado de valores sociais, econômicos, 

políticos e culturais em que foram instituídos (SANTOS, 2014, p. 23). 

A partir da análise dos dados coletados na pesquisa, e realizada por meio 

da perspectiva do Materialismo Histórico Dialético, trazemos algumas informações 

sobre como os CMEs pesquisados vêm desempenhando seu papel em relação às 
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suas atribuições no que se refere ao controle social das políticas públicas no âmbito 

da educação municipal. 

 

 

2.4 Categorias de análise 

 

 

A análise dos dados se deu tomando como referência os pressupostos do 

Materialismo Histórico Dialético para, a partir da realidade concreta, compreender as 

partes que a compõe e perceber que estas partes estão inseridas numa totalidade e 

não podem ser entendidas isoladamente, mesmo que em dado momento seja 

necessária uma fragmentação para melhor definir as categorias de análise.  

À medida em que fomos realizando a leitura das entrevistas, algumas 

informações se repetiram, as quais consideramos importante classificar como as 

categorias de conteúdo que, de acordo com Bogdan e Biklen (2010), constituem uma 

forma de classificação dos dados descritos organizados durante o levantamento. Os 

autores afirmam que: 

 

A análise dos dados é o processo de busca e de organização 
sistemático de transcrição de entrevistas, de notas de campo e de 
outros materiais que foram sendo acumulados com o objetivo de 
aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 
lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou (BOGDAN; 
BIKLEN, 1984, p 205). 

 

Em nossa pesquisa já apareceram, à priori, categorias teóricas como: 

participação e controle social que, com base no referencial teórico, foram analisadas 

considerando os aspectos políticos, sociais e econômicos em que se inserem. 

Percebemos através das entrevistas realizadas que algumas dessas categorias foram 

reforçadas e outras surgiram e se tornaram recorrentes nas falas dos sujeitos 

entrevistados. 

Na concepção do Materialismo Histórico Dialético as categorias que são 

inerentes ao método perdem o sentido se consideradas isoladamente. Por essa razão 

precisam ser analisadas vinculadas à prática social, nas contradições que envolvem 

o sujeito enquanto ser social em constante movimento. De acordo com Netto (2011), 

as categorias exprimem, 
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formas de modo de ser, determinações de existência, frequentemente 
aspectos isolados de [uma] sociedade determinada” – ou seja: elas 
são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são categorias 
ontológicas); mediante procedimentos intelectivos (basicamente, 
mediante a abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e 
assim, também pertencem à ordem do pensamento – são categorias 
reflexivas (NETTO, 2011, p. 46). 

 

Nesse sentido, entendendo que as categorias teóricas ou de conteúdo não 

se separam da realidade social e concreta, buscamos compreendê-las a partir das 

categorias do Materialismo Histórico Dialético, a saber: a totalidade e a contradição. 

O princípio da totalidade pode ser considerado um dos mais importante no 

processo de produção do conhecimento. Ele nos permite fazer uma análise do todo, 

a partir de categorias mais simples, no entanto, sem esgotar todas as possibilidades 

de compreensão desse todo, pois, diante deste princípio da dialética marxista, o 

conhecimento nunca está pronto e acabado, ele sempre permite outros movimentos 

e uma nova compreensão (KONDER, 2008, p. 36). 

Ao discutir o objeto na perspectiva da totalidade, percebemos que a 

realidade em que este se encontra inserido é que nos permite analisá-lo do todo para 

as partes, do complexo ao mais simples, até chegarmos ao concreto e explicarmos a 

realidade tal qual ela se apresenta.  No entanto, para Netto (2011), há totalidades de 

máxima complexidade constituídas por outras menos complexas, mas nenhuma 

totalidade pode ser considerada simples, o que as diferencia é o grau de complexidade 

de cada uma. Como tal, afirma que, 

 

se há totalidades mais determinantes que outras (já vimos, por 
exemplo, que, na produção das condições materiais da vida social, a 
produção determina o consumo), elas se distinguem pela legalidade 
que as rege: as tendências operantes numa totalidade lhe são 
peculiares e não podem ser transladadas diretamente a outras 
totalidades. Se assim fosse, a totalidade concreta que é a sociedade 
burguesa seria uma totalidade amorfa – e o seu estudo nos revela que 
se trata de uma totalidade estruturada e articulada. Cabe à análise de 
cada um dos complexos constitutivos das totalidades esclarecer as 
tendências que operam especificamente em cada uma delas (NETTO, 
2011, p. 56-57). 

 

Nesse sentido, ao analisar o objeto na perspectiva da totalidade, é 

indispensável cuidar para que este não reduza esta análise a meros comentários 

incoerentes e desarticulados, dos quais não se resulte um verdadeiro conhecimento. 

Nessa perspectiva, como o Conselho Municipal de Educação, objeto deste estudo, se 
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encontra inserido dentro de uma estrutura educacional municipal que, por sua vez, se 

encontra dentro de uma estrutura educacional macro que são as políticas públicas 

educacionais do Brasil, realizamos a nossa análise considerando os aspectos 

políticos, sociais e econômicos que envolvem essas políticas.   

No que diz respeito ao princípio da contradição, por vivermos em uma 

sociedade contraditória, diversas contradições já nos foram postas desde a escolha 

do objeto, a delimitação do tema, a escolha do método e da metodologia, até o 

momento em que vamos para o campo e realizamos o levantamento dos dados. 

A contradição se encontra presente na sociedade organizada e se 

apresenta de diferentes formas e manifestações. A análise do objeto posto não pode 

ser compreendida desconsiderando o movimento dialético e contraditório que o cerca, 

se assim o for, a compreensão do objeto se tornará impossível, ou, se tornará, uma 

descrição meramente mecânica sem fundamentação teórica e filosófica.  

Netto (2011) argumenta que é o movimento da sociedade e o seu 

dinamismo que nos permite compreendê-la diante da complexidade em que se 

manifesta. Sendo assim, 

 

Sem as contradições, as totalidades seriam totalidades inertes, mortas 
– e o que a análise registra é precisamente a sua contínua 
transformação. A natureza dessas contradições, seus ritmos, as 
condições de seus limites, controles e soluções dependem da 
estrutura de cada totalidade – e, novamente, não há fórmulas/formas 
apriorísticas para determiná-las: também cabe à pesquisa descobri-
las (NETTO, 2011, p. 57). 

  

Por essa razão, ao estudarmos os CMEs observamos o contexto em que 

estes se encontram inseridos e o papel que desempenham naquele espaço, 

considerando o que nos é apresentado por Netto (2011), quando se refere às 

categorias de análise do Materialismo Histórico Dialético, de que não é possível 

dialogar com as categorias do método isoladamente, antes, estas precisam estar 

articuladas entre si. 

Essa articulação com as categorias do método do Materialismo Histórico 

Dialético foi que nos permitiu apresentar a compreensão de como os CMEs vêm 

desempenhando suas atribuições em relação ao controle social das políticas públicas 

municipais, enquanto órgãos de Estado inseridos no contexto do Sistema Municipal 

de Educação, que por sua vez se encontra em um contexto muito maior que são as 
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políticas educacionais instituídas no Brasil e que dão sustentação a todo projeto 

educacional.  

Após a organização dos dados das entrevistas, estes foram distribuídos em 

quadros em que relacionamos às palavras e/ou frases curtas que se tornaram 

recorrentes as quais denominamos de palavras centrais (PCs) e elencamos as 

categorias de conteúdo e as recorrências dentro de cada uma delas.  A escolha dessas 

palavras se deu após exaustiva leitura nos textos transcritos das entrevistas.  

A partir dessas primeiras aproximações com as concepções dos sujeitos 

em relação ao objeto proposto e da escolha das palavras centrais, elencamos três 

grandes categorias de conteúdo que foram organizadas a partir dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

A primeira categoria de conteúdo sobre a qual nos debruçamos diz respeito 

ao papel desempenhado pelo CME na gestão pública da educação municipal, 

posterior a essas informações, trazemos a relação do CME com as demais instâncias 

do Sistema Municipal de Ensino no controle, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas e por fim, a última categoria por nós analisada diz respeito às 

dificuldades e empecilhos para e na atuação do CME.  

Essas categorias de conteúdo foram extraídas a partir das verbalizações 

dos sujeitos e analisadas levando em consideração as categorias inerentes do 

Materialismo Histórico Dialético.  

No quadro a seguir apresentamos as categorias adotadas e as situações 

recorrentes que elencamos em cada uma delas.  
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QUADRO 3 – CATEGORIAS DE CONTEÚDO E RECORRÊNCIAS 

 

 
Fonte: Autora, 2017 

 

A partir do referencial utilizado, da análise documental, das entrevistas 

realizadas junto aos sujeitos e dos aspectos metodológicos apresentamos e 

analisamos os dados da pesquisa relativos aos conselhos estudados.  

Trazemos a seguir informações em relação ao perfil, atribuições, 

composição e características dos CMEs pesquisados, bem como suas atribuições e 

relevância na estrutura da organização da educação e da rede municipal de ensino. 

CATEGORIAS DE 
CONTEÚDO 

RECORRÊNCIAS 

 
 
O papel do CME na gestão 
pública da Educação Municipal  

Atua no controle social da educação, através de portarias, 
resoluções e do funcionamento das escolas 
Acompanha a execução do PME e das Políticas Públicas 
Municipais 
Regulamenta a vida escolar dos alunos 
Acompanha o calendário escolar 
Executar a função construtiva, normativa, deliberativa, 
mobilizadora e fiscalizadora 

A relação do CME com as 
demais instâncias do Sistema 
Municipal de Ensino no 
controle, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas 

 
Através do planejamento das ações da Secretaria e da 
apreciação das propostas da educação pelo conselho 
Controlando administrativa e financeiramente a educação  
Reformulando o Conselho e o regimento 
 

 
 
 
 
Dificuldades e empecilhos 
para e na atuação do CME 

Descontinuidade de Políticas Públicas 
Dificuldade em manter as reuniões mensais  
Ausência de espaço e condições de funcionamento 
Questão político-partidária como influência negativa 
Incentivo à participação de um projeto ilegítimo através 
práticas ilícitas/ilegais 
Uma população cheia de vícios (corrupção) 
Falta de autonomia dos secretários e do conselho 
O secretário não ser gestor pleno da educação 
Processo formativo/qualificação 
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3 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: PERFIL, HISTÓRICO E 

CARACTERISTICAS DOS CONSELHOS PESQUISADOS 

 

 

Os CMEs vêm desempenhando no contexto do processo de 

descentralização no Brasil e na organização federativa nos moldes da CF/1988 um 

papel importante e indispensável no que se refere ao controle social das políticas 

públicas e na organização da educação municipal, assumindo características próprias 

que lhes são conferidas de acordo com suas respectivas leis de criação, como 

observado nos municípios pesquisados neste estudo.  

O município de Cândido Sales constituiu o seu Conselho Municipal de 

Educação através da Lei n.º 03, de 10 de abril de 2001, como órgão do Sistema de 

Ensino vinculado à Secretaria de Educação, com a finalidade de compatibilizar a 

política educacional do município a partir das diretrizes traçadas pela União, e instituiu 

seu Sistema Municipal de Ensino pela Lei n.º 13, de 23 de novembro de 2001, 

deixando claro o regime de colaboração entre o Estado e a União. 

O município de Barra do Choça teve o seu Conselho Municipal de 

Educação criado pela Lei nº 22, de 27 de novembro de 1997. No entanto, o seu 

Sistema Municipal de Ensino só foi instituído dez anos depois, pela Lei nº 72, de 29 

de junho de 2007. 

Alguns municípios apresentam uma certa dificuldade ao definir as 

responsabilidades dos aspectos normativos e deliberativos. Nesse caso, o regime de 

colaboração, princípio constitucional previsto em Lei, pode ajudar, disponibilizando, 

por exemplo, auxilio técnico aos mesmos.  

Em uma das entrevistas realizadas, o entrevistado se refere ao apoio 

técnico advindo do Programa de Apoio aos Municípios (PROAM)27, como nos mostra 

o fragmento a seguir. 

 

A gente aderiu ao Programa de Apoio aos Municípios, um programa 
do Estado, que tenta estabelecer ou cumprir uma das suas obrigações 
constitucionais que é o apoio técnico, a assistência técnica aos 
municípios. O PROAM nos ajudou no sentido de começar, por 

                                                             
27 Programa de Estado instituído pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que oferece 

orientação aos municípios no sentido de auxiliá-los quanto às questões educacionais e se dá por 

adesão do próprio município. 
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exemplo, a produzir alguns materiais, algumas normas a partir dessa 
competência de elaboração de resoluções que foi, na minha opinião, 
um processo embrionário para que os conselheiros começassem a 
verificar, por exemplo, a importância, o significado do Conselho 
Municipal de Educação, ajudar a regular o funcionamento das escolas, 
ajudar as escolas a tomarem decisões com base em fundamentações 
legais e não de forma aleatória. (S1) 

 

Contudo, vale lembrar que o regime de colaboração entre os entes 

federados, proposto pela CF/1988, ultrapassa a proposta de apoio técnico apenas, ela 

se estende a outras questões educacionais que perpassa principalmente, pelo apoio 

financeiro. 

Nos municípios pesquisados, a partir das informações obtidas na coleta dos 

dados conseguimos detectar que os CMEs possuem regimentos próprios nos quais 

se definem como órgãos colegiados autônomos de caráter normativo, deliberativo, 

fiscalizador e consultivo, com suas competências claramente definidas, inclusive de 

organizar a educação no âmbito do município.  

Entendemos que os CMEs são espaços de participação em que os sujeitos 

podem se posicionar e opinar no que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização e 

ao controle social das políticas públicas educacionais municipais e também possuem 

a incumbência de estabelecer normas complementares para a organização dos 

sistemas municipais de ensino. Sendo assim, enquanto órgãos normatizadores dos 

sistemas de ensino os conselhos podem ser considerados como espaço de tomadas 

de decisões, de análise e debates com a sociedade, para a partir do diálogo e do 

entendimento inscrever as demandas da sociedade nas agendas governamentais do 

município (SILVA, 2009, p. 17). 

Os documentos que criam e organizam o funcionamento dos CMEs 

definem suas atribuições e competências e orientam as suas ações diante das 

demandas surgidas no Sistema de Ensino do qual eles fazem parte. E são essas 

ações que nos revelam a dinâmica de sua atuação e a prerrogativa de se construir a 

política educacional (FARIAS, 2009, p.130). 

Nos municípios pesquisados, os conselhos de educação foram instituídos 

em um momento histórico de mudanças políticas significativas constituídas pós 

CF/1988 e LDB 9.394/96. Essas políticas, orientam e estimulam a participação da 

sociedade no acompanhamento das políticas educacionais em âmbito local, propondo 
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a presença de representantes da sociedade civil e do poder executivo nos conselhos 

fiscais e equivalentes. 

Contudo, vale lembrar, que o simples fato de estarem representando um 

determinado segmento dentro do conselho não assegura uma participação efetiva e 

muito menos aspectos participativos ou deliberativos. As falas de alguns dos sujeitos, 

também contribuíram para que pudéssemos fazer essa afirmação. 

Ao pesquisar os CMEs, traçar o seu perfil e observar seu processo de 

criação, organização e funcionamento, não se pode desconsiderar o contexto no qual 

estão inseridos bem como o papel que vêm desenvolvendo dentro do município, suas 

funções e atribuições. 

 

 

3.1  O CME de Cândido Sales: perfil, histórico e características 

 

 

O município de Cândido Sales, no estado da Bahia, instituiu o seu Sistema 

de Ensino através da Lei N.º 13, de 23 de novembro de 2001, que em regime de 

colaboração com a União e com o Estado da Bahia, a partir daquele momento 

passaria a ter a incumbência de organizar toda a estrutura organizacional do município 

no que se refere ao âmbito educacional. Apresenta em seu Art. 6º a Secretaria 

Municipal de Educação como órgão de natureza executiva e o Conselho Municipal de 

Educação como órgão de natureza normativa do seu Sistema de Ensino (CÂNDIDO 

SALES, 2001b). 

O órgão normativo do Sistema de Ensino do município de Cândido Sales, 

o CME, foi criado pela Lei Municipal nº 03, de 10 de abril de 2001, com a finalidade 

de estabelecer e compatibilizar a política educacional do Município, considerando as 

diretrizes traçadas pela União e em regime de colaboração com esta e com o Estado 

da Bahia. Como vimos, a sua instituição foi anterior à criação do sistema, o que nos 

possibilita dizer que o município observou a necessidade deste órgão em sua 

organização educacional, como sugere a LDB 9.394/96 (CÂNDIDO SALES, 2001a). 

O CME de Cândido Sales foi reestruturado pela Lei nº 220 de 10 de 

novembro de 2014, como órgão colegiado da Secretaria Municipal de Educação com 

a finalidade de disciplinar o ensino público e particular no âmbito do município. O 

colegiado permanente do Sistema de Ensino do município de Cândido Sales é um 
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órgão considerado política e administrativamente autônomo (CÂNDIDO SALES, 

2014a).  

O regimento deste CME o apresenta, em seu artigo 2º, como um órgão 

normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador, propositivo e mobilizador. O 

documento possui sete capítulos, distribuídos em cinquenta e sete artigos que tratam 

da definição, composição e organização, estrutura, funcionamento e competência dos 

seus membros, das reuniões, da Conferência Municipal de Educação (que, de acordo 

o que reza o regimento, deverá acontecer a cada dois anos, ou extraordinariamente, 

em qualquer tempo) e disposições finais (CÂNDIDO SALES, 2014b). 

No capítulo I, art. 2º, o documento apresenta as definições de cada uma 

das funções e de que forma estas podem de fato ocorrer nos espaços dos conselhos. 

Quanto à função normativa, o conselho deverá definir normas sobre a política de 

educação da rede municipal de ensino; enquanto órgão deliberativo, o conselho 

decidirá sobre as matérias de sua competência; como órgão consultivo deverá emitir 

parecer sobre as consultas relativas às questões educacionais; enquanto órgão 

fiscalizador observar as receitas e despesas dos recursos aplicados à educação do 

município (CÂNDIDO SALES, 2014b). 

O CME não possui um espaço próprio. As reuniões acontecem na sala de 

reuniões da Secretaria Municipal de Educação e, conforme a conselheira P1, na 

maioria das vezes, esta reunião se dá a partir da convocação da Secretaria Municipal 

de Educação, quando na verdade, para caracterizar a autonomia do órgão, as 

reuniões deveriam ser convocadas também pelo CME, a partir das demandas 

surgidas dentro do sistema educacional. 

 

A gente fazia uma reunião a cada mês. Porque aqui é vinculada à 
Secretaria de Educação e, a maioria das ações vinha por ser mais 
mobilizadora do que fiscalizadora. A gente aguardava mais as ações 
vindas da Secretaria para poder colocar as posições. (P1) 

 

No que diz respeito às condições de funcionamento, de acordo com um dos 

entrevistados, além da não existência de uma sala específica para as reuniões, 

também não existem equipamentos disponíveis para uso do CME.  

 

Temos dificuldade na estrutura de reunião. Sala pequena, às vezes 
não tínhamos material como computador, nem internet à disposição 
(C1). 
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Em relação à composição e organização, o CME do município de Cândido 

Sales é composto por oito membros titulares, com mesmo número de suplentes, para 

exercer um mandato de dois anos, sendo que os membros poderão ser reconduzidos 

por dois anos se sua indicação for renovada pela entidade que representa. Todos os 

membros são indicados pelas respectivas entidades, que serão definidas através de 

eleição em assembleia geral do CME.  

O conselho será composto por cinquenta por cento de membros 

representantes da sociedade civil indicados pelas diversas entidades e cinquenta por 

cento representantes do governo municipal. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 2º, 

da Lei 220/2014, no caso dos membros que representam o poder público, “na 

mudança de gestão municipal, será facultado ao novo Chefe do Executivo a sua 

substituição” (CÂNDIDO SALES, 2014a). 

O CME é composto por um conselheiro para cada segmento representado 

indicado por seus pares após assembléia. Os membros da sociedade civil são 

representados por pais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Magistério Público e 

Servidores Públicos, e os membros do Poder Público municipal seriam representados 

pela Secretaria Municipal de Educação, diretores das escolas, servidores técnicos 

administrativos e Unidades Executoras. Todos os segmentos representados possuem 

um titular e um suplente e são nomeados através de Decreto pelo Executivo Municipal 

(CÂNDIDO SALES, 2014a). 

O CME é constituído pelo Plenário, órgão de deliberação máxima e 

conclusiva do CME, Diretoria, nesse caso composta pelo presidente, vice-presidente 

e secretário, e Comissões. As comissões são divididas em: Câmara de Legislação e 

Normas e Câmara de assuntos pedagógicos, com suas competências claramente 

definidas.  

O capítulo IV do regimento do CME de Cândido Sales trata da estrutura, 

funcionamento e competências e traz informações sobre as funções em relação à 

presidência do CME, a qual será composta pelo Presidente e Vice-Presidente 

escolhidos pela maioria absoluta dos membros titulares através de voto secreto. Esta 

diretoria é empossada no mesmo dia em que acontecer a eleição.  

No livro de ata destinado à posse dos conselheiros titulares e suplentes, o 

primeiro registro, data de 28 de abril de 2001, e trata da posse da diretoria em que 

assumiu interinamente a presidência do conselho a secretária de educação à época, 

a senhora Ivonete Correa Ferraz Costa, que, no dia 25 de maio de 2001, empossou o 
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sr. Joselito Brito Rocha e o sr. Jadiel Francisco Varges, respectivamente, como 

presidente e vice-presidente, compondo, assim, a primeira diretoria do CME da cidade 

de Cândido Sales.  

O artigo 13 do regimento apresenta o Plenário como órgão de deliberação 

máxima e conclusiva do conselho, e em seu artigo 14, as competências a serem 

desempenhadas pelo CME, que distribuídas em vinte e dois incisos devem garantir o 

pleno funcionamento da educação básica no município (CÂNDIDO SALES, 2014b). 

Apesar de ter definido em seu regimento os caráteres deliberativos, 

normativo, propositivo consultivo, fiscalizador e mobilizador, percebemos, através do 

que nos diz na entrevista a conselheira P1, uma certa ausência no que diz respeito ao 

cumprimento dos mesmos. Isso parece ser evidenciado quando se trata das 

atribuições do conselho.  

 

Teria que ser mobilizadora, fiscalizadora, normativa, mas aqui só 
funciona, de fato, a mobilizadora e a normativa. (P1) 

 

No regimento em questão, o caráter mobilizador é definido como aquele 

que teria o papel de atender aos anseios daqueles que se beneficiam dos serviços 

públicos, exigindo o cumprimento dos procedimentos legais ou de denúncia quando 

necessário, evidenciando um caráter de controle social e de fiscalização junto às 

ações do conselho (CÂNDIDO SALES, 2014b). 

Uma situação evidenciada, e que consideramos interessante observar em 

relação ao CME de Cândido Sales, se refere à posse de conselheiros e presidentes. 

Observamos que as posses dos mesmos, em sua maioria, se deram a cada mudança 

de gestão municipal ou mudança do gestor da Secretaria de Educação, o que nos faz 

pensar que essa situação pode ocorrer como uma forma de cumprir o que está posto 

no Regimento e na Lei 220/2014, que reestrutura o CME, ou simplesmente atender a 

uma necessidade do governo municipal do momento, no qual, os mandatos dos 

conselheiros estão submetidos à escolha dos governantes locais (VASCONCELOS, 

2013, p.15). 

Dos nove registros de posses dos conselheiros, que se encontram 

anotadas no livro de ata destinado ao registro de posse dos presidentes, vice-

presidentes e conselheiros titulares e suplentes, a maioria aconteceu em um período 

de mudanças de gestão municipal ou de gestores da Secretaria de Educação. Isso 
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nos possibilita indagar se esta movimentação e troca de conselheiros não 

compromete as ações e a autonomia do conselho enquanto órgão fiscalizador das 

políticas educacionais. 

Se compreendermos os CMEs como uma política de Estado e não de 

governo, também o entendemos como um espaço de representação social e de 

controle e avaliação das políticas educacionais. Assim sendo, o conselho estará 

efetivamente se caracterizando como um instrumento de gestão, que evidencia a 

participação social como uma forma de colaborar com o Sistema Municipal de Ensino.  

 

 

3.2  O CME de Barra do Choça: perfil, histórico e características 

 

 

O Sistema Municipal de Ensino da cidade de Barra do Choça, entendido 

como a organização, as competências, a gestão e todos os recursos que regem a 

educação na esfera municipal, foi instituído pela Lei Nº 072/2007, de 29 de junho de 

2007, em regime de colaboração com a União e com o Estado da Bahia. Esta lei define 

no art. 6º do capítulo I, os órgãos executivo, normativo e de controle social do seu 

Sistema de Ensino. Nessa constituição, a Secretaria Municipal de Educação é 

configurada como seu órgão de natureza executiva e o CME como órgão normativo, 

deliberativo, propositivo, mobilizador, fiscalizador, de acompanhamento e controle 

social.  

Embora tenha seu sistema de ensino constituído em 2007, a criação do 

CME da cidade de Barra do Choça data de 1997. Este foi criado pela Lei nº 22, de 27 

de novembro de 1997, com as atribuições descritas e, como órgão assessor da 

Secretaria de Educação, com a finalidade de assegurar a participação da sociedade 

na educação do município. Nesta lei, o CME é apresentado como sendo um órgão de 

natureza normativa, deliberativa, propositiva, mobilizadora, fiscalizadora e de 

acompanhamento e controle social.  

Como vimos, o CME de Barra do Choça assumiu à priori a função de 

controle social. Contudo, com a reformulação da lei de criação do sistema, através da 

Lei nº 260, de 12 de março de 2014, alguns de seus dispositivos foram alterados. 

Nessa alteração, o CME se transformou no órgão normativo, deliberativo, propositivo, 

mobilizador, fiscalizador. Nessa Lei fica alterado o inciso II no art. 6º, da Lei Nº 
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072/2007, de 29 de junho de 2007 e insere-se o inciso IV, que vigora com a seguinte 

redação: 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB da natureza fiscalizadora, de acompanhamento e controle 
social (BARRA DO CHOÇA, 2014). 

 

A Lei nº 260, de 12 de março de 2014, também altera o art. 8º, revogando 

seu parágrafo 3º, onde se lia: 

 

O Conselho Municipal de Educação, deverá acompanhar, controlar e 
fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
bem como conferir as prestações de contas e emitir os respectivos 
pareceres (BARRA DO CHOÇA, 2007). 

 

Este parágrafo, modificado pela Lei anteriormente especificada, retira do 

CME a função de acompanhamento e de controle social do FUNDEB, mas na sua 

nova redação, o CME continua vigorando em caráter fiscalizador do sistema de 

ensino, isso significa que, no que diz respeito ao controle social das políticas públicas 

educacionais, o órgão normativo do sistema de ensino permanece com o direito 

assegurado de acompanhar e fiscalizar as políticas educacionais municipais. 

No que diz respeito ao acompanhamento e controle social do Fundeb, 

através do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

a Lei nº 260, de 12 de março de 2014, não faz referência à presença do CME em sua 

composição, salientando que suas atribuições e competências encontram-se em seu 

regimento interno. 

A mesma Lei que institui o Sistema Municipal de Ensino também apresenta 

os seus órgãos constitutivos, nesse caso, a Secretaria Municipal de Educação, o CME 

e o Conselho de Alimentação Escolar.  

Nesta Lei, o CME é apresentado como interlocutor dos interesses da 

sociedade. O título II trata da organização do Sistema Municipal de Ensino e, no 

capítulo I, se refere aos órgãos executivo, normativo e de controle social como órgãos 

desse Sistema. No parágrafo 2º e art. 8º da seção II quando trata das finalidades e 

atribuições, reza que: 
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A finalidade do Conselho Municipal de Educação é fortalecer e 
institucionalizar a participação dos setores organizados da sociedade 
civil, na elaboração de diretrizes e normas para a definição de políticas 
públicas educacionais, no âmbito do Município (BARRA DO CHOÇA, 
2007).  

 

Nesse sentido, o CME assume a responsabilidade de assegurar que a 

sociedade civil se faça presente nas demandas educacionais da comunidade local e 

participe como interlocutora dos diferentes segmentos no acompanhamento dessas 

políticas. Isso é evidenciado na fala dos entrevistados quando se referem à 

importância da presença dos diferentes segmentos da sociedade civil na composição 

do CME. 

 
Se nós formos ver a composição do Conselho Municipal de 
Educação, por exemplo, nós temos representantes do Executivo, dos 
professores, dos funcionários de educação, dos pais de alunos, dos 
alunos. É um conselho composto por diversas representações e que 
tem um olhar para educação, para as políticas públicas da educação. 
É isso aí. Traz para a educação esse processo democrático em que 
não só a Secretaria de Educação não só o secretário, terá que tomar 
todas as decisões. (S2) 

 

O Conselho é composto por representantes da Secretaria de 
Educação, dos servidores municipais, dos professores, dos 
diretores, das instituições de Educação Infantil, dos pais e dos 
estudantes. É uma composição que segue as orientações em nível 
nacional. (P2) 

 

Os segmentos que aparecem nas verbalizações dos sujeitos 

correspondem ao que está registrado no art. 5º do regimento, quando trata da 

composição e sua representatividade. 

O CME de Barra do Choça é composto por 14 membros titulares e seus 

respectivos suplentes, com representantes de diferentes setores da sociedade civil, 

para um mandato de quatro anos, sendo permitida a recondução por igual período. 

Sua composição obedece a seguinte representatividade: 02 conselheiros 

representantes dos seguintes segmentos: Secretaria de Educação, Associação de 

Pais, Sindicato dos Professores, e, por fim os Estudantes das escolas municipais, e 

01 conselheiro representante dos demais, sendo: Órgão Regional do Sistema 

Estadual de Ensino, Diretores das Escolas Municipais, Corpo Técnico Administrativo 
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das Instituições Municipais, Conselho Tutelar, Escolas Privadas de Educação Infantil 

e Instituições Municipais de Educação Infantil (BARRA DO CHOÇA, 2007). 

Todos esses segmentos são indicados pelos órgãos ou instituições que 

representam, e diplomados pelo Prefeito Municipal, para exercerem um mandato de 

quatro anos (BARRA DO CHOÇA, 2007). 

Na composição do CME, metade dos conselheiros cumpre mandato de dois 

anos e a outra metade um mandato de quatro anos, obedecendo critérios 

especificados nos § 4º, 5º, 6º, do regimento. Isso possibilita a troca de experiências e 

informações, pois sempre tem conselheiros cumprindo quatro anos de mandato e ao 

renovar metade dos membros, aqueles que permanecerem já possuem uma 

experiência junto ao conselho e conhecem a sua dinâmica de funcionamento.  

A escolha do presidente e do vice se dá por voto secreto para mandato de 

dois anos, podendo ser renovado pelo mesmo período. Esta eleição é realizada na 

última sessão do ano e a nova diretoria é empossada imediatamente após a 

homologação dos resultados. 

Contudo, em observação feita no livro de registro dos conselheiros e 

demais servidores do Conselho, a primeira ata, é registrada na data de 10 de abril de 

2000, em que o prefeito da época, juntamente com a secretária de educação, 

empossa os conselheiros titulares e suplentes, não faz nenhuma referência em 

relação a quem assumiria a presidência e vice-presidência desse órgão naquele 

momento. Apenas na ata de posse de 03 de setembro de 2007 encontramos o primeiro 

registro que se refere à posse de presidência do CME de Barra do Choça em que a 

conselheira Maria Flavia Brito Amorim é empossada como presidenta para o mandato 

de dois anos. 

Apesar de contar com uma representatividade social, como consta no 

regimento e nas falas dos entrevistados, e mesmo tendo claramente definidas as suas 

funções, as atribuições dos conselheiros, as competências cabíveis ao CME, 

enquanto órgão normativo e fiscalizador, o art. 21 do referido regimento evidencia, que 

todas as decisões tomadas pelo Conselho estarão sujeitas à homologação da 

Secretaria Municipal de Educação e somente após essa apreciação tomará a forma 

de resolução. 

Em relação à estrutura física, o CME de Barra do Choça possui um espaço 

próprio para seu funcionamento. Uma sala exclusiva para o Conselho, no próprio 

espaço da Secretaria Municipal de Educação, com arquivos e equipamentos 
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disponíveis para as reuniões e exclusivos para o conselho. Essa informação é 

evidenciada na fala de um dos sujeitos quando diz: 

 

Em Barra do Choça nós criamos um espaço no prédio da secretaria.  
A sala dos conselhos. É um espaço restrito apenas ao conselho.  
Quando a secretaria precisava usar, solicitava esse espaço. O 
município disponibilizou mobiliário e equipamentos para o 
funcionamento, disponibilizando um funcionário efetivo, com carga 
horária de quarenta horas para o secretariar (S2) 

 

A esse respeito, consideramos que a estrutura física e as condições 

materiais de funcionamento podem, a nosso ver, favorecer a autonomia do CME em 

relação às tomadas de decisões, mesmo que exista uma representação significativa 

de membros vinculados ao governo através dos representantes da secretaria.  

Buscando analisar como os CMEs vêm desempenhando as suas 

atribuições no que se refere ao controle social das políticas públicas no âmbito 

municipal, foram realizadas análise das atas das reuniões de janeiro a dezembro do 

ano de 2016, tentando identificar, através da aprovação de pareceres, de resoluções 

e orientações normativas, momentos de debates, diálogos para melhor 

compreendermos a dinâmica de funcionamento do CME. 

Ao levantar o perfil dos CMEs estudados e descrevermos suas 

características, constatamos que possuem aspectos semelhantes, aproximações e 

distanciamentos, que evidenciam as contradições existentes na sociedade plural em 

que nos encontramos nesse tempo. 
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4 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE 

SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

 

Para compreendermos melhor o CME enquanto órgão de controle social 

das políticas públicas municipais, consideramos importante discorrer sobre as 

categorias teóricas participação e controle social que, a priori, já apareceram neste 

estudo e foram referendadas no levantamento dos dados. A apresentação destas 

categorias permitirá uma melhor compreensão das categorias de conteúdo originadas 

a partir dos dados coletados, as quais, nos possibilitaram a análise da realidade 

investigada. 

Um dos elementos que permeia as políticas educacionais nos tempos 

atuais é a gestão da educação, a qual, impactada pela ideia de democratização dos 

Sistemas de Ensino e das instituições escolares, surge com ideais de participação e 

de controle social das políticas públicas, como uma proposta de normatização dos 

Sistemas Municipais de Ensino. Nesse espaço, o CME toma para si a 

responsabilidade de controle da política educacional, tentando garantir o direito à 

educação (SANTIAGO, 2008, p. 16). 

Cury (2011) argumenta que nesse circuito normativo da gestão da 

educação, são os conselhos que se apresentam, de diferentes formas e 

denominações, como órgãos normatizadores com diferentes atribuições. Nesse 

sentido, analisar como os CMEs desempenham suas funções no que se refere ao 

controle social das políticas públicas municipais e o seu papel na gestão pública da 

educação municipal se torna tarefa extremamente significativa.  

De acordo com Bordignon (2009), historicamente os conselhos de 

educação não assumiam a função de controle social, por isso, nesse novo contexto 

de gestão estes são chamados a exercer também esta função, o que para o autor, 

constitui um grande desafio aos conselhos de educação especialmente os municipais, 

pois, é esta função que coloca o conselho na vigilância da gestão pública. 

A presença dos diferentes setores e representações da sociedade na 

constituição do CME possibilita o seu caráter participativo e fiscalizador. Esta 

composição e organização é o que possibilita caracterizá-lo como um instrumento 

indispensável e necessário no que diz respeito ao controle social das políticas no 

âmbito do município. Em essência, ele se constitui como um espaço de decisões 
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políticas em que as opiniões se divergem, gerando contradições e conflitos, e 

atualmente, ainda se configura como um grande desafio a ser vencido no que diz 

respeito ao controle e à fiscalização efetiva das políticas educacionais.  

A participação da sociedade civil através dos órgãos colegiados na tomada 

de decisão, no acompanhamento das políticas educacionais e no seu controle, é fator 

preponderante para fortalecer a articulação da sociedade com os governos, e 

impulsionar, através da democracia participativa iniciativas populares que rompam 

com a centralidade de poder vivida tão fortemente, especialmente pelos municípios, 

por meio das experiências autoritárias da administração pública. 

 Nesse sentido, o CME se torna o componente principal nesse diálogo para 

se pensar as políticas locais, discutindo com seus pares sobre as questões surgidas 

no cotidiano da educação municipal. Diante dessa compreensão, de que é urgente 

pensar as ações político-administrativas a favor da coletividade, consideramos, tal 

como apresenta Mendonça, que a participação precisa se tornar “o elemento comum 

dos variados estágios da luta pela democratização da educação no Brasil, nos quais 

estiveram envolvidos em diversos graus, diferentes atores sociais” (MENDONÇA, 

2000, p. 93). 

Paro (2000), na mesma direção que Mendonça, em estudo sobre a 

participação da comunidade na gestão da escola pública, discorre sobre o que ele 

denomina de “condicionantes internos da participação” e “determinantes da 

participação presentes na comunidade” (PARO, 2000, p. 43).  

Os “condicionantes internos” são classificados por Paro em quatro: os 

materiais, considerados como as condições em que a prática cotidiana se desenvolve; 

os institucionais, de importância fundamental no incentivo e na viabilização das 

práticas participativas na educação; os político-sociais, que reconheceriam os 

interesses dos diversos grupos presentes na escola; e os ideológicos, que refletiriam 

concepções e crenças de cada pessoa através de sua prática e no relacionamento 

com o outro (PARO, 2000, p. 54). 

Quanto aos “determinantes da participação presentes na comunidade”, 

Paro os caracteriza pelas condições econômicas e sociais da população que 

proporciona condições materiais e pessoais para participar, a visão cultural que a 

população tem sobre a escola e a participação, e a relação institucional da 

comunidade presente em seu ambiente social (PARO, 2000, p. 54). 
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Ao nos adentrarmos no campo de estudo, a partir da análise documental e 

das enunciações dos sujeitos, conseguimos identificar a presença desses 

“condicionantes e determinantes” de participação apresentados por Paro (2000), o 

que nos possibilita dizer que a participação, especialmente a participação política 

pode influenciar a prática coletiva, mas ela não se dá espontaneamente, antes, é um 

processo de construção e de materialização da realidade. Essa materialização não 

nos foi possível identificar claramente nos conselhos estudados. 

Identificamos nas falas dos entrevistados situações como: “a cultura da não 

participação”, quando se referem ao fato de que as pessoas não tem o hábito de 

discutirem sobre os assuntos de interesse público; “adequação do espaço físico na 

sala de reuniões da Secretaria de Educação para as reuniões dos Conselhos”, ao 

serem perguntados sobre o local em que as reuniões do Conselho aconteciam; “a 

dificuldade de conseguirmos marcar as reuniões mensais”,  “as reuniões do CME eram 

sempre convocadas pela Secretaria de Educação”; quando perguntados sobre a 

periodicidade dos encontros do CME e da presença dos segmentos ali representados;  

“o CME existe para cumprir uma obrigação burocrática”, indicando a criação do CME 

apenas para se cumprir um dispositivo legal. Percebemos muito claramente nessas 

declarações o quanto os aspectos políticos, econômicos, materiais, sociais e 

ideológicos estão enraigados e influenciam o ideal de participação da sociedade civil 

junto às políticas públicas, e, de maneira especial, junto às políticas educacionais. 

Principalmente nos municípios de pequeno porte, onde as questões político 

partidárias são claramente perceptíveis e beneficiam situações individuais em virtude 

de situações que visem o bem coletivo. 

Sabemos que o termo participação pode assumir significados diferentes. 

Considerando que nos encontramos inseridos em uma sociedade hegemônica, em 

que as relações de poder e de superioridade, de certa forma influenciam a ideia de 

participação, vista muitas vezes, como um mecanismo para se alcançar os objetivos 

estabelecidos por quem se encontra no poder. Porém, a participação também pode 

assumir um caráter político, se porventura, a partir das tensões e dos conflitos, ampliar 

os debates e intervir na realidade, articulando entre o que é proposto pelo Estado em 

suas múltiplas manifestações e a organização da sociedade civil (NATAL, 2011).  

Natal (2011) salienta que a ideia da participação como um instrumento para 

se alcançar os objetivos propostos nas relações de poder acaba estabelecendo laços 

de equilíbrio entre Estado e sociedade e não uma relação de mudança. No entanto, a 
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participação política possibilita aos sujeitos compartilhar suas opiniões e 

necessidades, tornando os conflitos entre os pares mais transparentes (NATAL, 2011, 

p. 17). 

A partir do que nos apresenta Mendonça (2000), Natal (2011) e Paro (2000), 

podemos conceber participação como um processo de descentralização das 

decisões, que só se efetiva a partir da organização social e da vontade política dos 

sujeitos envolvidos nesse processo. Como tal, os diversos segmentos sociais devem 

estar inseridos nas decisões a serem tomadas através de grupos, que de alguma 

maneira influenciam as relações estabelecidas.  

Nessa realidade de luta de classe, de relações estabelecidas e 

estruturadas pela consolidação de políticas que atende tão bem ao projeto de Estado 

capitalista instalado e concreto, a participação viabilizada pelos CMEs como uma 

maneira de acompanhar e realizar o controle social das políticas públicas municipais 

pode ser considerada como um movimento de resistência e de contradição, que de 

certa forma, demonstra a insatisfação pelas relações de poder, de autoritarismo, de 

soberania e de hierarquia estabelecidas entre os pares. 

Mesmo que num processo sutil e minimamente embrionário, como se 

apresentam os conselhos nas realidades estudadas, a participação através do 

controle social, realizado pelos mesmos, deve corresponder, ao que nos apresenta 

Lima (2009), 

 

a uma perspectiva de participação, de ação democrática, de 
instrumentalização de mobilizações e práticas que influenciem no 
plano decisório governamental, quanto ao planejamento e 
financiamento dos serviços públicos. Isto, na gestão da educação, vai 
se traduzir por meio das avaliações institucionais, dos colegiados 
escolares, dos projetos político-pedagógicos e dos conselhos da 
educação (LIMA, 2009, p. 484). 

 

Diante do que nos apresenta Lima (2009), podemos considerar que o 

controle social através do CME pode e deve influenciar as ações governamentais e a 

gestão da educação. Tendo em vista que a nossa democracia é tão recente, em que 

a presença da sociedade como agente fiscalizador das ações governamentais é ainda 

muito frágil, a própria instituição do CME já pode ser considerada um avanço inegável 

para as políticas educacionais municipais. 
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A relação entre a participação social nos moldes aqui apresentados como 

um instrumento de luta política e de resistência e o controle social através das ações 

do CME é uma relação intrínseca, que envolve os sujeitos, que com sua presença 

efetiva ajudam a pensar essa relação. 

Durante o período do governo do Golpe Militar de 1964, o controle social 

foi exercido pelo Estado para controlar a sociedade em suas diversas atividades. 

Entretanto, em nosso estudo, ele é compreendido nos moldes como se apresenta nos 

tempos atuais, se referindo às ações desenvolvidas pelos cidadãos para acompanhar, 

fiscalizar e avaliar, intervindo na gestão estatal (ROLIM; CRUZ; SAMPAIO, 2013, p. 

141).  

Nesse estudo, não pensamos o controle social vinculando apenas à ideia 

de fiscalização das contas e dos gastos públicos na educação, mesmo sabedores de 

que esta é uma ação importante, necessária e indispensável. Pretendemos mostrar 

que o processo de gestão da educação pensado para o Brasil a partir da CF/1988 

permitiu nesses quase trinta anos, mesmo que de maneira bastante elementar, com 

suas limitações e fragilidades, que a sociedade participasse da avaliação, do 

acompanhamento e do controle das políticas educacionais por meio de órgãos 

colegiados como os CMEs, inseridos nos Sistemas Municipais de Ensino. Entretanto, 

isso só foi possível pelo ideal de gestão democrática proposto pela Constituição e 

referendada pela LDB 9.394/96.  

O CME não é necessariamente um espaço de gestão democrática, isso 

ainda é utópico, mas se instala e se insere nesse processo, que propôs através dos 

movimentos populares e das lutas sociais uma democracia participativa. Mesmo que 

não tenhamos conseguido fazer com que os embriões constituídos na década de 1980 

se consolidassem na década de 1990 e ainda que neste início de terceiro milênio, 

esses órgãos do Sistema Municipal de Ensino, tenham pouca atuação, a sua 

existência sinaliza que essas lutas não foram em vão, e que o controle social pode se 

tornar de fato uma ação possível, mesmo que ainda há longo prazo (LIMA, 2009).  

O controle social é uma condição proposta quando da instituição dos 

Sistemas Municipais de Ensino, no regime de colaboração presente na CF/1988. Deve 

ser exercido por um órgão colegiado com dotação orçamentária que garanta seu 

funcionamento, e, ter definido as suas funções e ações, determinando o seu 

verdadeiro papel na gestão das políticas municipais (BRASIL, 2010). 
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Para melhor compreensão das questões propostas nas entrevistas, 

utilizamos para nossa análise a partir dos objetivos estabelecidos para a pesquisa, as 

seguintes categorias de conteúdo: o papel do CME na gestão pública da Educação 

Municipal; a relação do CME com as demais instâncias do Sistema Municipal de 

Ensino no controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e as 

dificuldades e empecilhos para e na atuação do CME. 

 

 

4.1 O papel do CME e o efetivo desenvolvimento de suas funções na gestão 

pública da educação municipal 

 

 

Observamos alguns aspectos nas falas dos entrevistados e no registro das 

atas das sessões plenárias dos conselhos estudados que nos permitiram 

compreender como os CMEs vêm desempenhado o seu papel no cumprimento das 

funções dentro dos SMEs. De acordo com Monlevade (2004), os SMEs necessitam 

de um órgão normativo, que não esteja atrelado a interesses particulares e específicos 

de pequenos grupos, sendo “imprescindível o resgate do papel de formulador de 

políticas a ser exercido pelos conselhos de educação, tanto como órgão assessor de 

redes, como, principalmente, de sistemas de ensino” (MONLEVADE, 2008, p. 77). 

Algumas das observações levantadas nas atas se tornaram recorrentes 

nas falas dos sujeitos quando perguntados sobre a atuação do CME e como este vem 

desempenhando as funções definidas no regimento.  

Para efeito desta análise, nos debruçamos sobre as atas das reuniões 

plenárias do ano de 2016 dos dois conselhos. Nesse exercício, algumas situações 

saltaram aos nossos olhos e possibilitaram-nos possíveis reflexões, com algumas 

diferenciações e contradições entre os CMEs estudados.  

O estudo realizado nos apresentou uma movimentação diferente na 

atuação dos dois CMEs pesquisados, mas que nos possibilitou compreender a 

dinâmica de funcionamento deste órgão enquanto normatizador do Sistema de 

Ensino. 

Em uma das realidades pesquisadas, notamos que apesar do regimento e 

das enunciações dos entrevistados pontuarem as reuniões com periodicidade mensal, 

na prática, ao menos no ano observado, isso não se deu como proposto. No livro 
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destinado ao registro das reuniões do CME constam apenas duas atas de sessão 

plenária, datadas respectivamente, de 13 de dezembro e de 19 de dezembro de 2016, 

não havendo nenhum outro registro dos meses anteriores.  

Diante do que nos mostraram esses dados, identificamos duas situações 

que chamaram nossa atenção e nos fizeram refletir sobre a atuação do CME neste 

município. Primeiro, a aproximação existente entre o que evidenciamos nas falas dos 

conselheiros entrevistados e o que propõe os documentos oficiais do CME. E, 

segundo, o distanciamento entre o que propõe esses mesmos documentos e a 

atuação do conselho 

Considerando a situação encontrada no levantamento dos dados e, 

considerando ainda, que não encontramos uma quantidade de registro de atas das 

sessões plenárias que nos possibilitasse uma análise de como o CME vem 

desempenhando o seu papel no que diz respeito às suas atribuições regimentais, a 

nossa análise nesse caso, se orienta principalmente pelas informações colhidas pelas 

entrevistas, nas quais os sujeitos procuram mostrar como o Conselho deve atuar junto 

as políticas municipais e assumir de fato as suas funções, e, pelas informações 

observadas junto aos documentos por nós solicitados.  

Quando questionado sobre a atuação do CME e se este tem 

desempenhado as funções definidas em regimento, o conselheiro S1 afirma que 

essas funções são desempenhadas de maneira bastante parcial, bastante frágil e que 

o conselho não entende o seu real significado. Não entende, que apesar de ser um 

órgão integrante da Secretaria de Educação ele é formado e constituído para ser uma 

instituição parceira que deve ajudar a cobrar e fiscalizar para que a gestão pública 

realmente efetive a sua política.  

Acrescenta que por conta da cultura da não participação muitas vezes a 

função fiscalizadora não é exercida e que, na maioria das vezes, indicando uma 

relação de proximidade entre conselheiro e gestor.  

 

Os membros entram muitas vezes até atrelados a uma determinada 
gestão que estimula determinados sujeitos a participar de um 
processo. Muitas vezes não há nem tanta divulgação para que esse 
processo ocorra e fica praticamente um conselho que é a cara de uma 
gestão específica para dar resposta a essa gestão, legitimar as suas 
práticas ou ocultar aquilo que deveria ser fiscalizado (S1). 
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Nesse sentido, tomando como referência as atas das sessões plenárias, 

nos foi possível evidenciar que a atuação do CME no município é mais técnica e 

normativa do que de fiscalização e acompanhamento, tendo em vista que nas duas 

reuniões registradas no ano de 2016, a pauta discutida foi o Calendário Escolar e sua 

aprovação, e a reestruturação das Diretrizes para a Educação do Ensino de nove 

anos.  

Quanto ao calendário, a proposta apresentada nas duas sessões não foi 

aprovada e a discussão foi encerrada ficando para o ano anterior.  

Em relação à reestruturação das diretrizes, esta foi aprovada por 

unanimidade, como registrado na ata da sessão plenária do dia 19 de dezembro. 

Interessante pontuar alguns aspectos de como se deu a aprovação da reestruturação 

dessas Diretrizes. 

Segundo o que consta na ata da referida sessão, houve a leitura, 

discussões e observações feitas pelos presentes, sinalizando o desenvolvimento da 

função normativa e deliberativa do CME, que como nos mostra Moura (2010), se 

configura, respectivamente, pela capacidade técnica de opinar, emitir parecer e 

posicionar sobre assuntos de sua competência e pela reflexão e condição de decidir 

sobre algumas políticas do município.  

De acordo com o registro, o referido documento foi aprovado por 

unanimidade, com modificações que não se encontram registradas, mas 

considerando, de acordo com o que está registrado na ata daquela sessão, é claro, 

as observações levantadas durante a discussão. Estas modificações foram feitas por 

um dos presentes, cujo nome não consta na diretoria do órgão em questão, conforme 

o termo de posse datado de 12 de março de 2015, com a nomeação dos últimos 

conselheiros a assumirem o CME. Contudo, essa participação e apoio técnico de 

pessoas alheias à composição do Conselho está prevista no Regimento em seu art. 

24, parágrafo 4º, e mais adiante no art. 29, que rezam: 

 

O CME poderá convidar entidades, funcionários, universidades ou 
técnicos para colaborarem em estudos ou participarem das Câmaras, 
como apoio técnico, a ser acordado previamente com a Secretaria 
Municipal de Educação (CÂNDIDO SALES, 2014, p. 9). 
 
 
A convite do Presidente, por indicação de qualquer membro, poderão 
tomar parte nas reuniões, com direito à voz, mas sem voto, 
representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, bem 
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como outras pessoas cuja audiência seja considerada útil para 
fornecer esclarecimento e informação (CÂNDIDO SALES, 2014, p.11). 

 

Consideramos o apoio técnico previsto no regimento como uma iniciativa 

interessante que pode vir auxiliar os conselheiros no exercício de suas funções e, 

principalmente, em relação a conhecimentos da legislação e das políticas 

educacionais.  

Esse apoio técnico e administrativo também está previsto no guia de 

consulta, disponibilizado pelo Ministério da Educação como auxilio na capacitação dos 

conselheiros. De acordo com o documento, esse apoio se torna relevante, tendo em 

vista, que por falta de tempo ou condições de levantar informações sobre determinado 

assunto, podem surgir situações em que os conselheiros sintam necessidade de 

alguém que os assistam em um maior esclarecimento sobre o que vão aprovar e os 

ajudem a reunir informação para um julgamento adequado sobre as questões que 

podem “envolver conhecimento da legislação, de decisões anteriormente tomadas 

pelo conselho, ou de outras informações com as quais o conselheiro não esteja 

suficientemente familiarizado” (BRASIL, 2004, p. 32). 

Em um dos municípios por nós pesquisados, nos deparamos com uma 

realidade em que a atuação do conselho, ao menos aparentemente, foi mais efetiva. 

No que se refere as reuniões plenárias, encontramos o registro de doze sessões 

realizadas pelo CME, as quais tratavam de diferentes situações do cotidiano do 

Sistema de Ensino do município, demonstrando que se faz cumprir o previsto no seu 

regimento interno de que as reuniões ordinárias se darão mensalmente em dia e 

horários previamente definidos.  

As pautas giraram em torno de diversos assuntos. Discussão sobre 

regulamentação das escolas e de vida escolar dos alunos, reestruturação do 

Regimento, deliberações sobre horários vagos de aula nas escolas, aprovação de 

documentos como Matriz Curricular e Histórico Escolar, informatização das escolas, 

número de alunos por turma no ciclo, definição de horário das reuniões mensais, 

deliberação sobre a Educação Infantil e o cumprimento do calendário escolar foram 

alguns dos registros que encontramos no livro de atas do referido CME. 

Nas falas dos entrevistados foram evidenciadas situações do cotidiano do 

Sistema de Ensino e foi confirmado que as reuniões realmente se dão mensalmente 
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e que CME procura atender às demandas apresentadas pelos diferentes sujeitos no 

âmbito da educação. 

As informações levantadas apontaram que os conselheiros de ambos os 

CMEs concordam com a existência do conselho enquanto órgão normativo e 

consideram que as atribuições (construtiva, normativa, deliberativa, mobilizadora e 

fiscalizadora) apresentadas no regimento interno são importantes para o 

acompanhamento das questões da educação municipal, bem como entendem que os 

conselhos realmente devem primar pelo seu efetivo cumprimento. 

Os dados apontaram ainda, em ambas as realidades, que os conselheiros 

percebem os CMEs como órgãos que devem atuar no acompanhamento e no controle 

social da educação municipal, compreendendo que esse acompanhamento deva se 

dar através de portarias e resoluções de regulamentação e do funcionamento das 

escolas, regulamentação da vida escolar dos alunos, aprovação e acompanhamento 

do calendário escolar, acompanhamento da prestação de contas do município e das 

Políticas Públicas Municipais, dentre elas o PME, que no atual contexto histórico se 

apresenta como o principal instrumento de planejamento da educação no âmbito do 

município. 

No que diz respeito ao PME, apoiamo-nos em estudo de Monlevade (2004), 

que ao destacar a importância do CME na elaboração, implantação e 

acompanhamento da execução do Plano, aponta como uma das principais funções e 

atribuições do conselho de educação a responsabilidade e o compromisso de 

“inspirar, incentivar, cobrar e orientar todo o processo de elaboração, execução e 

avaliação do PME”, e seu acompanhamento através de sua ação permanente 

(MONLEVADE, 2004, p. 40). 

Apesar de estudos, como o citado anteriormente, deixarem claro que o 

CME é preponderante na elaboração do Plano Municipal de Educação, em campo, 

quando perguntados sobre a atuação do CME no município e sobre o desempenho 

de suas funções, as respostas apontaram para o acompanhamento do calendário 

escolar, a normatização das escolas, a regulamentação da vida escolar dos alunos, 

dentre outras, e, apenas um dos entrevistados se referiu ao acompanhamento e a 

execução do PME como uma das ações do órgão.  

O fragmento de fala extraído e descrito a seguir evidencia a compreensão 

do entrevistado em relação ao CME como o órgão primordial de acompanhamento e 

fiscalização do PME, contudo, este argumenta que mesmo tendo sido elaborado no 
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ano de 2015, e contendo todo o planejamento da educação do município, o PME não 

é conhecido por quase ninguém e até aquele momento pouco se ouvia falar sobre o 

mesmo. Essa afirmação demonstra uma certa preocupação com a educação local e 

seu acompanhamento. 

 

Eu acho que falta discussão sobre isso. Apesar de ter tido a audiência 
pública, as pessoas não dão a devida importância. É aquela história 
“vou para participar, para cumprir uma determinada agenda, mas não 
sei nem para que serve”, e depois que sai de lá a coisa acaba. O nosso 
Plano Municipal de Educação, está engavetado. O papel do Conselho 
Municipal de Educação no Plano, nessa política de planejamento 
macro do município é fundamental, mas ele não está acontecendo. O 
Plano Municipal que foi aprovado em dois mil e quinze, está parado, o 
Conselho que de acordo com um dos artigos, se não me engano o 
artigo sexto, é um dos responsáveis por monitorar, acompanhar e 
avaliar o PME, não exerce seu papel (S1). 

 

A transcrição longa da fala se justifica pelo fato de que procurarmos mostrar 

algumas das situações que se apresentam nos municípios, e, consequentemente nos 

CMEs estudados, no que diz respeito ao acompanhamento das políticas 

educacionais. O que se evidencia nesta realidade é o não acompanhamento dessas 

políticas pelos órgãos responsáveis. Isso acaba contribuindo para que as discussões 

levantadas pela própria sociedade fiquem engavetadas, não se tornando de fato 

ações políticas efetivas e eficazes, capazes de influenciar a vida dos sujeitos sociais 

presentes naquele espaço. 

As respostas dos sujeitos parecem evidenciar que nos conselhos 

estudados as funções normativas, consultivas, deliberativas e propositivas se 

sobrepõem à função fiscalizadora e de controle social. De acordo com Nascimento 

(2007), independente das funções definidas junto aos conselhos, que variam entre um 

conselho e outro, a eles é imposto um certo grau de responsabilidade diante da 

questão pública local, diante das políticas municipais e da gestão das mesmas.  

A relação participação, controle social, acompanhamento e avaliação das 

políticas municipais aparecem como algumas das fragilidades ainda presentes nos 

conselhos estudados. Nas verbalizações, os sujeitos observam que a participação da 

sociedade nos conselhos existe, mas se dá ainda de maneira bastante superficial, 

bastante sutil. Um outro fator evidenciado é a resistência e o medo de alguns gestores 

de que os conselhos se tornem colegiados fortes e que assumam de fato a função 



86 
 

primordial de acompanhar e fazer com que as políticas educacionais sejam aplicadas 

como deveriam.  

Esses fatores reverberam numa certa dificuldade para a devida eficiência 

desse órgão, como vemos nos fragmentos apresentados a seguir, 

  

O conselho deveria participar muito mais, deveria conhecer as 
políticas públicas, se é que elas existem de forma organizada, 
planejada, por exemplo, pela gestão pública, no caso da Secretaria 
Municipal de Educação, entendeu? O nosso conselho ainda é um 
conselho muito pouco participativo. O conselho muitas vezes é 
formado simplesmente porque é obrigação tê-lo (S1). 

 

O conselho contribui muito para a tomada de decisões. Agora, eu 
quero ressaltar que tem que haver um empenho por parte da 
administração em fortalecer o conselho e o controle social, porque 
onde o Conselho não tem apoio, não tem como funcionar, não tem 
como contribuir, e, infelizmente alguns gestores ainda tem uma visão 
diferente do conselho, do controle social.  Acham que o conselho está 
ali só para fiscalizar, e as vezes, atrapalhar, não é? (S2). 

 

Como vimos, nos foram apresentadas nesses fragmentos duas situações 

diferentes, mas que convergem a um mesmo fim: apresentar a finalidade do conselho 

que é a de acompanhar, fiscalizar e normatizar a educação municipal.  

Imaginar que o CME exista como uma medida burocrática apresentada 

pela conjuntura política e educacional do país, ou, que a sua atuação possa atrapalhar 

a gestão do município, é considerar que perdemos a essência verdadeira e a ideia de 

sujeitos participativos e comprometidos na busca por uma educação que atenda às 

camadas sociais menos favorecidas.   

Uma outra questão em que o papel do CME se fez presente foi na 

apreciação do calendário escolar das escolas municipais. Em ambos os municípios 

pesquisados, a elaboração do calendário, sua aprovação e cumprimento, aparecem 

como função do conselho, tanto nos regimentos, quanto nas falas dos sujeitos. A luta 

do conselho para fazer com que o calendário seja cumprido é observada nos 

fragmentos a seguir e registrados nas atas. 

 

Outra coisa que eu bati muito foi a questão do calendário escolar. 
Todos os anos nós não alcançamos os dias letivos previstos. Nós 
perdemos mais de quarenta dias letivos (P1). 
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Hoje no município o calendário escolar é proposto pela Secretaria de 
Educação, ouvindo as escolas, mas, quem aprova ou não, é o 
conselho, que também faz o acompanhamento desse calendário 
escolar ao longo do ano (P2). 

 

A fala da conselheira P1 demonstra um fato extremamente importante e 

grave no que diz respeito à oferta da educação pública municipal. Ao afirmar que mais 

de quarenta dias letivos não são cumpridos, ela apresenta um dado que fere 

seriamente o direito dos alunos de terem assegurados os duzentos dias letivos, e, o 

mais preocupante, não há nenhum registro no ano de 2016, do referido conselho, em 

que esta discussão foi levantada, ou seja, há uma clara evidência de que a função de 

controle social não está sendo de fato exercida como se deve. 

As atas das sessões plenárias de ambos os Conselhos que nos foram 

possíveis observar contêm os registros das deliberações em relação à aprovação do 

calendário. Isso denota um empenho destes órgãos em se cumprir as funções 

normativa e deliberativa, porém, há uma diferenciação gritante entre ambos.  

No conselho de uma das cidades pesquisadas, houve duas reuniões 

plenárias, no mês de dezembro, em que a pauta foi a aprovação do calendário letivo 

para o ano de 2017, como antes nos referimos. Já na outra, encontramos quatro 

registros nas atas dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro de 2016, que 

deliberaram sobre o calendário letivo e seu cumprimento. Nisso supõe-se que mesmo 

não exercendo na sua totalidade as suas funções, um dos conselhos se encontra mais 

organizado e preocupado com as questões referentes ao acompanhamento e ao 

controle social no município. As informações encontradas nas atas de ambos os 

conselhos se assemelham àquilo que nos mostrou os sujeitos em suas falas.  

Quando perguntados sobre a atuação do CME no controle social da 

educação, dois dos entrevistados apontaram no âmbito do município esse controle 

como sendo de fundamental importância no acompanhamento das políticas 

municipais. 

 

O controle social é indispensável para que as políticas públicas 
realmente se efetivem e acaba inibindo o agir de forma ilegal (S1).  

 
O controle social tem uma função normativa, propositiva e deliberativa. 
Ao mesmo tempo que o controle fiscaliza a administração pública ele 
também contribui para a elaboração de políticas públicas, sua 
execução e fiscalização (S2). 
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Moura (2010), em estudo sobre o funcionamento dos CMEs no processo 

de democratização dos SMEs, discute o controle social como um dos princípios mais 

importantes da gestão da educação e o apresenta como sua principal 

responsabilidade, como uma possibilidade de transparência das políticas públicas.  

Nas onze atas analisadas no conselho 2, em cinco delas encontramos 

registro de discussão sobre a regulamentação da vida escolar de alunos e em três, as 

discussões giraram em torno da autorização, regulamentação e funcionamento das 

escolas. Logicamente que outros assuntos também foram colocados em pauta nessas 

sessões plenárias, mas aqui citamos os temas mais recorrentes nestas sessões.  

 As falas dos conselheiros P2, C2 e S2, citadas abaixo confirmam estas 

ações do CME.  

 

Existiam escolas que tinham 10 anos, 15 anos, até mais que não 
tinham recebido autorização de funcionamento. Então tivemos que 
fazer um trabalho de conscientização junto as escolas, para que 
providenciassem a documentação e entrassem com o pedido de 
autorização de funcionamento. Conseguimos fazer com que em 2013 
todas as escolas tivessem a autorização (P2). 
 
 
A autorização de funcionamento das escolas, das creches tudo é o 
conselho quem faz (S2). 
 
A gente teve várias reuniões decidindo vida escolar irregular de alguns 
alunos e essa demanda acaba deixando pendências (C2). 
 

 

O registro encontrado nas atas das sessões plenárias deste conselho, 

coincide com aspectos observados nas entrevistas, o que nos possibilita dizer que o 

conselho vem desempenhando suas ações em prol das questões educacionais 

surgidas no cotidiano do Sistema Municipal de Ensino.   

Nos dois conselhos pesquisados, os dados coletados apontam que o CME 

assume o papel de executar a função consultiva, normativa, deliberativa, mobilizadora 

e fiscalizadora dos SMEs, contudo, na prática, ao assumir o papel para o efetivo 

desenvolvimento de suas funções na gestão pública da Educação Municipal, ainda se 

percebe um certo distanciamento entre o que se propõe nos seus documentos oficiais, 

com uma diferenciação significativa e perceptível entre os dois conselhos estudados. 

A seguir, abordamos a segunda categoria levantada e analisamos a relação 

do CME com as demais instâncias dos SMEs. 
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4.2  A relação do CME com as demais instâncias do Sistema Municipal de 

Ensino no controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas 

 

 

O CME é um órgão integrante do Sistema Municipal de Ensino, e como tal, 

assume junto ao mesmo a função de colaborador para que as políticas educacionais 

se efetivem. Embora não exista uma obrigatoriedade legal, a autonomia dos SMEs, 

como vimos, tem uma relação direta com a constituição do conselho de educação.  

Em ambos os conselhos pesquisados existe um determinado número de 

conselheiros indicados pela gestão municipal. Para a conselheira P1, essa indicação 

dos conselheiros por parte do governo, é uma situação que atrela as decisões do 

conselho à vontade do governo local. Esta afirma que: 

 

A formação do conselho deixa as pessoas politicamente presas ao 
governo. Os conselheiros que fazem parte da sociedade é a minoria, 
e isso dificulta. Por que geralmente é assim: são professores, 
diretores, membros da secretaria que fazem parte do conselho, como 
são todas pessoas vinculadas ao governo acabam não querendo 
tomar atitudes para não serem prejudicadas pelo governo (S1). 

 

Essa ideia de constituição de um conselho de educação em que os 

membros sejam indicados tentando atender às especificidades e particularidades de 

um determinado governo se caracteriza, de acordo com Natal (2011), como uma 

contradição em relação à ideia de participação e de representatividade social já que 

pode revelar práticas centralistas de gestão (NATAL, 2011, p. 146).  

Quando perguntados sobre a relação do CME com as demais instâncias 

do SMEs, as dificuldades e facilidades encontradas nessa relação e como acontece o 

controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, os sujeitos de ambas as 

realidades, foram quase unânimes a sinalizar que não encontraram quase nenhuma 

facilidade na relação entre Secretaria x SME x CME, no entanto, as dificuldades foram 

imensas. Elencaram diversas dificuldades e responderam que o processo de 

acompanhamento e controle pode se dar dentre outras maneiras, através do 

planejamento das ações da Secretaria e da apreciação das propostas da educação 

pelo CME, controlando administrativa e financeiramente a educação e reformulando 

o conselho e o seu regimento, mas, nem sempre isso se dá como proposto.  
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Em relação ao planejamento das ações da Secretaria, quatro dos 

entrevistados salientaram que este é indispensável para que o Sistema Municipal de 

Ensino caminhe com suas próprias pernas e consiga se organizar diante das 

demandas surgidas no cotidiano. O planejamento é o que nos permite refletir sobre 

as ações executadas, pensar os erros e os acertos e propor as mudanças 

necessárias. 

 

Todo final de ano a gente fazia um planejamento a curto, médio e longo 
prazo. A gente fazia um estudo financeiro para o ano seguinte (S2). 
 
A cultura do não planejamento acaba emperrando as ações do 
Sistema Municipal de Ensino. O planejamento não existe. Um desafio 
para o CME é participar do planejamento da gestão pública municipal. 
Isso não existe nos municípios (S1). 
 
O conselho deve estabelecer um elo de interlocução entre a sociedade 
e o poder público, participando do planejamento das políticas 
educacionais, bem como, criar mecanismos de acompanhamento e 
avaliação das mesmas (C1). 
 
A cada ano o conselho faz um relatório final em relação ao ano letivo 
e analisa esse relatório (P2). 

 

Como vimos, os conselheiros em ambos os conselhos, consideram que a 

presença do CME no planejamento da educação municipal é importante. No entanto, 

as transcrições sugerem situações que se evidenciam no cotidiano dos municípios 

estudados, mas, que reafirmam a concepção de que não se pode pensar a prática 

educativa sem planejamento, não se pode pensar políticas educacionais, sem definir 

um ponto de chegada. Tanto a presença, quanto a ausência do planejamento na 

educação municipal compromete significativamente o seu desenvolvimento e a sua 

eficácia.  

Assim sendo, a educação municipal, bem como as políticas públicas que a 

influenciam, devem ser planejadas e o CME precisa estar presente atuando como 

órgão propositivo nas discussões acerca das mesmas. “É importante que o conselho 

participe do planejamento da educação no município, seja deliberando, propondo ou 

emitindo opinião” (BRASIL, 2004, p. 23-24). 

Nascimento (2007), em pesquisa realizada sobre a participação do 

conselho de educação no Sistema Municipal de Ensino, argumenta que 

 



91 
 

as políticas educacionais representam uma estratégia que possibilitam 
o direcionamento do planejamento educacional. Sendo assim, não 
seria demais afirmar que a participação do Conselho nesse processo 
de forma mais significativa pode ser uma condição essencial que 
venha a contribuir para a melhoria educacional local (NASCIMENTO, 
2007, p 86). 

 

Nessa mesma direção, Santos (2014) salienta que de maneira geral, os 

CMEs possuem em essência a finalidade de auxiliar as administrações públicas 

municipais na organização e no planejamento de suas ações governamentais, nas 

matérias de sua competência, que possam influenciar positivamente a educação 

municipal, característica bastante presente nos conselhos de educação constituídos 

após a CF/1988. 

Nos CMEs estudados conseguimos identificar a referência feita à presença 

do conselho no planejamento da educação. Abstraímos nos fragmentos transcritos 

afirmações que nos possibilitaram perceber que há uma compreensão da 

necessidade da presença deste órgão no planejamento da educação municipal, 

mesmo que esta não seja uma realidade deste momento histórico. Contudo, a 

participação do conselho no planejamento da educação local pode vir a ser uma 

possibilidade de envolvimento da sociedade, mesmo que a longo prazo e de maneira 

sútil. 

Acreditamos que a existência dos conselhos dentro dos SMEs já sinaliza, 

mesmo que minimamente, um desejo pela participação social e o reconhecimento de 

que os órgãos públicos não devem caminhar sozinhos, sem as organizações 

colegiadas que asseguram o controle social. 

As entrevistas apontaram ainda uma clara evidência de que o CME ajuda 

a Secretaria de Educação a pensar a política pública, a ter mais responsabilidade em 

relação a essas políticas e ao seu cumprimento, como uma garantia de direitos a 

serem assegurados.  

No que diz respeito ao controle administrativo e financeiro da educação 

municipal, o levantamento de dados revelou ainda, algumas ocorrências dentro dos 

municípios, que sinalizaram tanto o controle financeiro da educação quanto a 

ausência deste.  

Em um dos conselhos estudados, que possuía maior autonomia em suas 

ações, observamos através das falas dos entrevistados uma certa liberdade da 

Secretaria de Educação em lidar com as verbas destinadas para manutenção da 
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Educação Municipal e da presença do CME no seu acompanhamento, enquanto no 

outro, as evidências apontaram um caminho totalmente oposto.  

Além disso, no município em que o conselho se apresenta mais presente e 

mais atuante, no que se refere à fiscalização dos recursos e do planejamento 

financeiro e administrativo, os conselheiros entrevistados deixaram evidente em suas 

falas, que o acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos da educação 

pelo CME assegurou a melhoria da educação no município, o que aponta uma questão 

fundamental no que diz respeito ao papel do CME enquanto presença constante no 

controle social das políticas educacionais.  

 

Quanto ao planejamento administrativo e ao financiamento da 
educação, eu sempre tive esse controle (S2). 
 
Nosso objetivo é fiscalizar os recursos da educação, por que hoje o 
conselho só fiscaliza quando deve (C2). 
 
O CME, muitas vezes fiscalizou os recursos do FUNDEB. Isso é muito 

importante, você saber como esses recursos foram aplicados (P2). 
 

 

Os conselheiros S2 e P2 salientaram que o SME e o CME tinham o controle 

administrativo e financeiro da educação, através da contratação de bens e serviços, 

de transporte escolar, roteiros de licitações, controle da folha de pagamento, dentre 

outras questões referentes ao Sistema de Ensino do município, o que facilitou, 

segundo os entrevistados, a atuação da Secretaria, bem como, o acompanhamento e 

o controle do CME, sobre o uso dos recursos destinados à educação.  

Pelo que se percebe, havia no município em questão um controle social, 

mesmo que parcial, dos gastos públicos em educação, que se traduziu em uma 

melhora na educação28 oferecida pelo município. Apesar disso, o conselheiro C2 traz 

algumas informações sobre as condições em que se encontra o processo de 

alfabetização do município, apontando algumas das dificuldades enfrentadas no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal e argumenta. 

 

                                                             
28 As informações encontradas no site abaixo apontam um crescimento gradativo do INEP do 

município entre os anos de 2005 (com uma taxa de 1,9 pontos percentuais) e 2015 (com uma taxa de 

3,9 pontos percentuais). http://www.qedu.org.br/cidade/5055-barra-do-choca/ideb 

 

http://www.qedu.org.br/cidade/5055-barra-do-choca/ideb


93 
 

A gente precisa colocar em pauta e discutir os erros da alfabetização, 
um problema sério aqui em nosso município. Nós temos metade dos 
alunos do terceiro ano analfabetos, eles não sabem ler. Tanto as 
avaliações internas quanto externas apontam isso. Os alunos passam 
o primeiro, o segundo e o terceiro ano sem reprovação. É um problema 
que vem desde a pré-escola, isso é ruim (C2). 

 

As realidades dos municípios estudados se diferenciam em muitos 

aspectos. Aqui mais uma vez, percebemos que em um deles a relação do CME com 

as instâncias do SME, é uma relação de colaboração e de acompanhamento das 

questões que envolvem o Sistema Municipal, enquanto na outra realidade, 

identificamos uma relação de distanciamento,  

 

A Secretaria de Educação é uma secretaria extremamente importante 
para o município, principalmente os municípios menores. Ela é vista 
pelo próprio gestor máximo, pelo poder executivo como “a galinha dos 
ovos de ouro”, isso é ruim, pesa de forma muito negativa. Na maior 
parte das Secretarias Municipais de Educação do Brasil o Secretário 
de Educação não é o gestor pleno, os recursos são geridos pelo 
Prefeito e pelos Secretários de Finanças e Administração. (S1). 
 
 

Essas afirmações indicam e nos fazem perceber, assim como Rosário 

(2014), que o CME não consegue traduzir em sua totalidade as funções propostas no 

seu regimento. Esse cumprimento fica totalmente comprometido, haja vista, a falta de 

autonomia financeira que, muitas vezes, impossibilita as ações do conselho em seu 

campo de atuação (ROSÁRIO, 2014, p. 7). 

Como vimos, os fragmentos apontam para um certo descumprimento das 

atribuições regimentais do CME. Os conselheiros entrevistados não se referiram a 

como é feito o controle das contas da educação neste município, salientando que não 

tinham conhecimento nem mesmo do quanto era gasto com as despesas do próprio 

conselho.  

As análises das entrevistas nos levam a perceber algumas situações 

contraditórias dentro do campo empírico estudado. Sendo assim, mais uma vez 

recorremos a Cury (2004), para reafirmar a necessidade do CME, como órgão de 

Estado capaz de articular e garantir um serviço público de qualidade e democrático. 

Uma situação que surgiu em ambos os conselhos estudados, quando 

perguntados sobre a relação do CME com as demais instâncias do SME, incluindo a 

Secretaria Municipal de Educação, diz respeito à reformulação do conselho e do seu 



94 
 

primeiro regimento como uma das ações de acompanhamento do conselho. 

Conseguimos identificar referências a essa reformulação, no entanto, isso se 

evidenciou mais fortemente através dos documentos analisados e menos nas falas. 

Ambos os conselhos, foram reformulados no ano de 2014. Um conselho 

teve uma reestruturação completa e está sendo gerido por uma nova lei, e o outro 

continua sendo mantido pela sua lei de criação, vigorando com as alterações 

propostas em alguns dos seus incisos e contidas na lei de reestruturação do SME. 

Essas categorias de conteúdo analisadas, os registros das atas das 

sessões plenárias e as próprias falas dos conselheiros entrevistados, apontam, que 

um dos CMEs pesquisados manteve, no ano de 2016, uma relação de parceria, apoio 

e acompanhamento ao SME, enquanto que o outro se manteve um tanto distante das 

suas funções regimentais. Isso nos leva a crer que ainda se faz presente a 

necessidade de uma maior apropriação por parte dos conselhos no que diz respeito 

às suas funções regimentais.   

 

 

4.3 Dificuldades e empecilhos para e na atuação do CME  

 

 

Numa das questões direcionadas aos entrevistados nas duas realidades, 

perguntamos sobre as dificuldades e facilidades encontradas durante o mandato 

enquanto conselheiros e secretários junto ao CME e o SME dos municípios, e, 

pasmem, não foram apontadas nenhuma facilidade nas verbalizações dos sujeitos.  

As respostas apontaram diversas circunstâncias, que para os sujeitos são 

as principais dificuldades enfrentadas pelos CMEs, dentre elas, elencamos aquelas 

que mais apareceram, as quais consideramos como os pontos principais e que mais 

influenciam as questões educacionais no âmbito municipal e que talvez se estenda a 

outros CMEs, além daqueles por nós pesquisados. 

Os entrevistados trouxeram inúmeras situações do cotidiano, tais como: a 

descontinuidade de Políticas Públicas, a dificuldade em manter as reuniões mensais, 

o espaço físico e condições de funcionamento, a falta de planejamento, as questões 

político-partidárias como influência negativa, a participação em projeto ilegítimo, 

práticas ilícitas/ilegais, uma população cheia de vícios (corrupção), falta de autonomia 

dos secretários e do próprio conselho, não ser gestor pleno da educação, processo 
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formativo/qualificação e a existência do conselho como obrigação legal, isso para citar 

apenas algumas das situações que nos foram reveladas através das falas. 

A dificuldade em manter as reuniões mensais, o espaço físico e condições 

de funcionamento foram apontados pelos entrevistados (especificamente em um dos 

conselhos), como entraves ou dificuldades para e na atuação do CME. Podemos 

somar a isso todas as questões sociais, políticas, econômicas e educacionais, mais a 

cultura da não participação, que impedem a inserção dos setores sociais nestes 

colegiados.  

O CME de uma das cidades pesquisadas possui um espaço físico 

destinado para as reuniões plenárias, o qual é denominado pelos entrevistados como 

“Sala dos Conselhos”. Alí se reúnem os diversos conselhos do município, inclusive o 

de educação.  

 

Nós criamos um espaço no prédio da Secretária Municipal de 
Educação, a “Sala dos Conselhos”. O município disponibilizou 
mobiliário e equipamentos. É um espaço restrito apenas ao conselho. 
Quando precisávamos usar a gente solicitava (S2). 

 
Tinha uma sala especifica que funcionava primeiro para o conselho de 
educação somente, e hoje funciona para as salas dos conselhos 
ligados a educação. Conselho Municipal de Educação, Conselho do 
FUNDEB e Conselho de Alimentação Escolar (P2). 
 
Provisoriamente aqui na Secretária Municipal de Educação. É um local 
separado da Secretaria, mas, vinculado a outros conselhos (C2) 

 

Já na outra realidade, a Secretária Municipal de Educação adequou uma 

sala no próprio prédio para que o conselho se reunisse, mesmo por que, não havia 

esse espaço no município, isso, de acordo com os entrevistados, dificulta o trabalho 

do conselho.  

 
Infelizmente o conselho não tinha, como ainda não tem uma sede, não 
tem uma “Casa dos Conselhos” em nossa cidade. Na verdade, não 
tinha nem local nenhum para se reunir, a gente adaptou uma sala no 
segundo andar do próprio prédio da Secretária Municipal de 
Educação. Essa sala se tornou uma sala de reuniões, mas não era 
uma sala de reuniões exclusiva para os conselhos, era uma sala de 
reuniões internas da Secretaria (S1). 
 
O local de funcionamento do conselho é na Secretária Municipal de 
Educação. Outra coisa que também dificulta (P1). 
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As dificuldades, eu poderia dizer que são os problemas na estrutura 
de reunião. Uma sala pequena, para atender a um grupo de 16 
membros. Às vezes não tínhamos material como computador à 
disposição, internet. Se tinha nunca nos foi revelado (C1) 

 

O levantamento dos dados apontou como influência negativa outras 

questões, como: as político-partidárias, o incentivo para a participação em projeto 

ilegítimo, práticas ilícitas/ilegais, uma população cheia de vícios (corrupção). Esses 

apontamentos demonstram que as dificuldades enfrentadas pelos CMEs no que diz 

respeito ao controle das políticas públicas municipais, perpassam por diferentes 

demandas do cotidiano, que muitas vezes fogem ao controle daqueles que estão à 

frente desses órgãos colegiados, impactando diretamente na oferta dos serviços 

básicos disponibilizados à população de maneira geral. 

Quanto à falta de autonomia dos secretários e do conselho somada ao fato 

do secretário não ser gestor pleno da educação, podemos citar alguns fragmentos 

interessantes que nos levam a crer que caminhamos a passo lentos na busca por uma 

autonomia de fato nos SMEs, isso foi observado nos SMEs dos municípios de 

pequeno porte que fizeram parte deste estudo, e, talvez seja uma realidade que se 

estenda a outros municípios, a outros Sistemas de Ensino, e que vale muito a pena 

ser observado. 

 

O principal problema é justamente o fato da secretaria ser dependente 
das decisões de um prefeito ou de uma prefeita, do secretário de 
finanças ou administração. Ficar na dependência, isso causa uma 
série de desdobramentos negativos para o Sistema de Ensino que 
você está representando, que você está a frente. Serviços básicos, do 
dia a dia da escola a gente acabava tendo dificuldade para sanar 
essas demandas, justamente por conta dessa necessidade de se 
submeter a um outro setor para poder solicitar compra. Sendo assim, 
a gente não conseguia atender as nossas demandas (S1).  
 
Uma dificuldade da maioria dos secretários de educação é o fato de 
não serem gestores plenos. Nós sabemos que em pouquíssimos 
municípios o secretário é gestor pleno (S2). 

 

As transcrições apontam que há uma dependência administrativa bastante 

acentuada da Secretaria de Educação com a gestão do município, o que 

aparentemente influencia significativamente as políticas educacionais municipais.  

Um dos pontos que também nos chamou a atenção diz respeito à questão 

do processo formativo e da qualificação dos conselheiros para atuarem dentro dos 
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CMEs e exercerem com êxito a função a eles confiada. Foi quase que unânime nas 

falas dos entrevistados a referência à necessidade do processo formativo, ao 

desconhecimento do que vai ser normatizado, fiscalizado.  

 

A secretaria sempre disponibilizou recursos para a formação. Nós 
tivemos formação. O conselho propôs que houvesse alguma 
capacitação para os conselheiros, que houvesse uma formação no 
município. O próprio CME fez a formação para os conselheiros em 
parceria com a Secretaria de Educação (P2). 
 
Foi oferecido a formação, alguns conselheiros participaram, mais tem 
muito tempo. Eu não cheguei a participar, não vi necessidade, para 
ser sincero (C2). 
 
A Secretaria, quando solicitada sempre disponibilizou recursos para os 
presidentes participarem de encontros de formação. Um fator decisivo 
para a contribuição do CME junto ao SME, foi justamente o 
conhecimento por parte desses conselheiros (S2). 
 

Outro desafio do CME é a questão formativa. Se a gente conseguisse 
estabelecer um processo formativo contínuo para que os membros 
dos conselhos pudessem se qualificar, buscar um aprofundamento 
teórico necessário para poder saber das suas funções, das suas 
atribuições, da importância da sua participação, seria muito bom. É um 
desafio essa questão do processo formativo, porque não adianta você 
formar, depois um membro sai e essa formação se perde. Precisa ser 
formação contínua (S1). 

 
Algumas representações não conhecem o que está indo representar 
e na hora de fiscalizar, sentem muita dificuldade. O governo também 
não quer que o conselho tenha tanto conhecimento. Assim ele não 
será capaz de atuar da forma que deveria (P1). 
 

Nós não participamos de nenhum processo formativo. Essas 
informações, a gente adquiriu através de pesquisas na internet. A 
gente buscava muito as resoluções do MEC, para estar se inteirando 
sobre a atuação funcional do CME (C1). 

 

Optamos pela transcrição das falas dos seis fragmentos, tentando mostrar 

o quanto o processo formativo dos conselheiros parece influenciar em relação à 

atuação dos mesmos, tendo em vista que essa questão foi recorrente na fala de todos 

os entrevistados.  

De acordo com Moura (2010), mesmo que os conselheiros tenham um nível 

de escolaridade que comprove que são profissionais preparados para desenvolverem 

as funções de conselheiros, a formação específica e até mesmo técnica para o 
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exercício da função é importante e fundamental, mas inexiste na maioria dos 

municípios uma legislação que assegure essa formação. Assim como na pesquisa 

realizada por Moura, também nos municípios estudados observamos que não existe 

nenhuma previsão ou menção no que diz respeito à capacitação dos conselheiros. 

Moura (2010) observa ainda que o processo formativo ocorrido nos 

municípios se limita quase que exclusivamente às formações oferecidas pelos órgãos 

vinculados ao Ministério da Educação (MEC), e na sua maioria, é destinado aos 

representantes dos SMEs, não havendo nenhum processo de formação que foque no 

trabalho dos conselheiros. E acrescenta que “sem a formação necessária, os CME se 

configuram como espaços desqualificados, formalmente constituídos, mas inertes, 

sem plano de trabalho e apenas se reunindo esporadicamente para discussões 

periféricas” (MOURA, 2010, p.154). 

Natal (2011), também discute a questão da formação, da qualificação do 

conselheiro para exercer melhor a sua função. Nesse estudo argumenta, assim como 

Moura, que o processo formativo na realidade investigada se limita àquele oferecido 

pela União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) ou os ligados ao 

FUNDEB, dos quais somente alguns conselheiros participam. 

Podemos considerar diante dessas evidências que a realidade dos 

municípios estudados se apresenta semelhante às citadas nos estudos realizados, e, 

apesar de ser evidenciado nas verbalizações dos sujeitos como uma necessidade 

presente, em nenhum momento o processo formativo aparece como uma obrigação 

legal dos municípios, se tornando uma dificuldade real e perceptível junto aos sujeitos 

entrevistados. Essa dificuldade em relação ao processo formativo, de acordo com 

Natal (2011), está diretamente ligada à dependência financeira deste órgão do seu 

SME, o que demonstra de certa forma, o interesse de determinados grupos em não 

promover essa formação, pois, “quanto menor a capacidade técnica dos conselheiros, 

menor será a capacidade de intervenção política do Conselho sobre a gestão” 

(NATAL, 2011, p. 123). 

As categorias de conteúdo levantadas e analisadas neste texto trouxe-nos 

alguns dos problemas pelos quais ainda passam os conselhos de educação no Brasil 

e apresenta-nos uma realidade presente nos municípios estudados que, de acordo 

com o referencial utilizado se estende as demais realidades.  

Ainda há um longo caminho a percorrer na busca pelo fortalecimento dos 

CMEs para que se torne, de fato, um órgão colegiado capaz de acompanhar e 
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fiscalizar as políticas educacionais municipais, proporcionando uma educação que 

atenda ao povo brasileiro no âmbito do ente federado município.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve o objetivo de analisar como os CMEs vêm 

desempenhando suas atribuições regimentais em relação ao controle social das 

políticas públicas municipais. Partimos do pressuposto de que são órgãos colegiados 

e de assessoramento aos SMEs e, como tais, precisam assumir as suas funções 

regimentais e contribuir com as políticas públicas educacionais municipais nos moldes 

em que se apresentam a partir da década de 1980, quando da instituição dos 

municípios enquanto entes federados autônomos capazes de organizar seus próprios 

Sistemas de Ensino.  

A sociedade brasileira na qual nos encontramos nos tempos atuais, tem 

mudado constantemente e se tornado mais complexa em relação às questões sociais, 

políticas e educacionais. O sistema educacional diante do cenário político definido 

pelos organismos internacionais e pela política neoliberal que se instalou em todo o 

mundo também se modificou, adequando ao tipo de sociedade proposto pelo 

capitalismo, e que, ao longo do tempo foi se moldando para atender à demanda de 

uma organização política que dita as regras a serem seguidas pela sociedade e pelos 

sujeitos que nela se encontram inseridos. 

O contexto histórico exposto neste estudo dá conta de apresentar 

sucintamente a história política do Brasil que, ao longo do tempo, foi marcada pela 

dualidade centralização e descentralização na condução dos governos centrais e, 

consequentemente, influenciou as conquistas sociais e educacionais da sociedade, 

bem como a gestão da educação pública. Nesse sentido, a proposta de gestão 

democrática da educação com a participação da sociedade civil organizada e com a 

presença dos profissionais da educação na elaboração das propostas educacionais 

ganhou força no cenário educacional do Brasil a partir da Constituição de 1988, 

momento em que as lutas pela redemocratização do país se intensificam, e as 

discussões em torno da democratização da educação começam a fazer parte da 

agenda política. Essas mudanças se deram pela influência de vários fatores sociais, 

políticos e econômicos, mas também através da organização dos educadores e dos 

profissionais da educação, que incentivados pela abertura política do momento, 

buscavam mudanças na política e gestão da educação. 
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A CF/1988 estabelece que a educação nacional deve ser ministrada a partir 

de vários princípios, dentre eles, o princípio da gestão democrática, que pressupõe a 

organização do ensino público em suas diversas instâncias, inclusive no âmbito 

municipal, instituindo os municípios como entes federados e autônomos livres para 

organizarem seus Sistemas de Ensino em regime de colaboração com o Estado e a 

União.  Ao reconhecer o município como ente federado, a CF/1988 possibilita-lhe 

maior autonomia política e administrativa. 

Na mesma direção, a LDB 9.394/96 define que as normas de gestão 

democrática do ensino público, da educação básica dos Sistemas de Ensino, sejam 

definidas com a participação dos profissionais da educação na construção da proposta 

pedagógica da escola e da participação da comunidade escolar na constituição dos 

conselhos escolares e equivalentes, buscando atender as peculiaridades locais. Essa 

noção de gestão da educação preconiza critérios de representatividade social que 

possibilitam aos entes federados instituídos pensar a organização da educação diante 

das suas responsabilidades, considerando os aspectos democráticos, na tentativa de 

evitar que as decisões políticas e sociais que são peculiares aos municípios, 

permaneçam centralizadas no governo executivo municipal, como tem sido ao longo 

dos tempos em nosso país. 

Diante dessa proposta de organização da educação nacional, 

sinteticamente exposto, o CME se apresenta como espaço de discussões políticas 

legalmente constituído e compreendido como órgão colegiado de acompanhamento e 

de controle social. Consideramos, que este órgão essencialmente composto com uma 

representatividade social, ao se encontrar inserido nos SMEs, enquanto órgão 

colegiado de caráter normatizador, consultivo, deliberativo e fiscalizador, como espaço 

de controle social, acompanhamento e avaliação das políticas públicas educacionais 

no âmbito municipal pode influenciar positivamente as políticas públicas educacionais 

municipais. Ao instituir os seus SMEs e o CME como seu órgão de assessoramento, 

os municípios possibilitaram à sociedade participar de suas políticas.  

Apesar de nos encontrarmos em um tempo histórico em que as políticas 

aparentemente são mais transparentes, no campo empírico pesquisado encontramos 

duas realidades entre os CMEs pesquisados: uma que demonstra que ainda existe 

uma certa resistência para que o CME realmente seja caracterizado como órgão de 

Estado e que, de fato, se efetive e se caracterize como órgão fiscalizador, de 

acompanhamento e de controle social, e outra, que nos mostrou que isso é possível.  
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No que diz respeito ao papel que os CMEs desempenham dentro do 

município e o efetivo desenvolvimento de suas funções na gestão pública da 

Educação Municipal percebemos que em uma das realidades investigadas o 

conselho, mesmo que minimamente, tem desempenhado suas funções assessorando 

o Sistema Municipal de Ensino nas demandas cotidianas e apresentando sugestões 

e possibilidades para a resolução dos problemas apontados. Entretanto, de acordo 

com os dados levantados e o referencial utilizado, essa realidade não é uma constante 

e não se encontra presente em todos os municípios. 

Quanto a relação do CME com as demais instâncias do Sistema Municipal 

de Ensino no controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas 

educacionais, a pesquisa apontou que apesar de muitas dificuldades encontradas e 

da não existência de uma obrigatoriedade legal, o CME, enquanto órgão integrante 

do SME, pode assumir a função de colaborador junto às políticas educacionais e como 

tal, pode e deve estar presente no processo de acompanhamento e controle das 

políticas municipais através do planejamento das ações da Secretaria e da apreciação 

das propostas da educação pelo CME, ajudando no controle administrativo e 

financeiro da educação.  

Em relação às dificuldades para e na atuação do CME conseguimos 

identificar várias situações do cotidiano. A questão da formação dos conselheiros, da 

descontinuidade das políticas, da ausência do planejamento foram algumas das 

dificuldades encontradas. Isso nos faz concluir que é urgente o reconhecimento do 

CME como órgão de Estado e não de governo, que apesar de sentirem a forte 

presença das questões sociais, políticas, econômicas e educacionais, somados à 

cultura da não participação, que impedem a sua atuação, possam contribuir com seus 

Sistemas de Ensino efetivamente. 

O levantamento e análise dos dados nos possibilitou traçar o perfil dos 

CMEs estudados e apontou que estes possuem características semelhantes na sua 

constituição, atendendo ao que é proposto pelo MEC, que o apresenta como órgão 

de assessoramento dos SMEs através das funções normativa, consultiva, deliberativa 

e fiscalizadora. Contudo, em muitos casos, a instituição dos Conselhos de Educação 

se dá para cumprir um princípio legal, fazendo com que as vantagens e benefícios 

que este órgão pode oferecer às políticas educacionais não seja explorado.  

Diante do que nos apresentou os dados empíricos e bibliográficos, 

podemos dizer que os órgãos colegiados, nos tempos atuais, assumem um papel 
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indispensável e necessário no acompanhamento e controle das políticas 

educacionais. Portanto, pelas características assumidas de normatizar, deliberar, 

consultar e fiscalizar, os CMEs só poderão contribuir, de fato, com os SMEs, se forem 

instituídos com a participação da sociedade e não somente para cumprir um princípio 

legal e burocrático dentro do município.   

No decorrer do nosso estudo nos deparamos com realidades distintas que 

nos possibilitaram levantar alguns questionamentos em relação ao funcionamento dos 

conselhos quanto as suas funções regimentais. 

Em dado momento, identificamos que em um dos CMEs, apesar do 

regimento pontuar as reuniões como mensais, apenas duas reuniões foram 

registradas no período correspondente ao recorte temporal por nós utilizado, ou seja, 

o ano de 2016. Diante disso, indagamos: as reuniões na realidade e momento 

investigados realmente aconteceram esporadicamente ou não foram registradas no 

livro de ata correspondente? Se o regimento propõe que o conselho se reúna 

mensalmente, quais os motivos ou razões que impossibilitaram que essas reuniões 

acontecessem? Se o conselho é o órgão normativo, deliberativo, mobilizador, 

consultivo e fiscalizador do SME como proposto no Regimento, por que razão em 

nenhum momento durante o ano letivo este órgão se reuniu para discutir as ações 

pertinentes à educação? É possível que durante todo o ano letivo não tenha surgido 

dentro do SME nenhuma demanda que pudesse ser apresentada ao CME para 

apreciação? Essas indagações são algumas das limitações deste estudo, que servirão 

de orientação para possíveis pesquisas que tratarem do referido objeto. 

Esperamos que as discussões traçadas neste estudo permitam ao leitor 

compreender o CME não apenas como um espaço de gestão democrática, mas 

também, como um órgão colegiado inserido neste espaço político e social que surge 

no Brasil na década de 1980, e que possibilitou levantar as discussões no que tange 

à participação social junto aos órgãos públicos contribuindo para que o controle social 

das políticas educacionais no âmbito do município se efetive.  

Consideramos, enfim, que ainda temos muito a avançar no que diz respeito 

ao acompanhamento e controle das políticas públicas da educação municipal, 

entretanto, conquistamos avanços significativos, pois a existência dos CMEs nos 

municípios aponta, assim imaginamos, um desejo de mudança de paradigmas, que 

busca quebrar com a hegemonia existente, possibilitando a presença da sociedade 

no governo local.  
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Embora nas realidades estudadas, tenhamos encontrado alguns avanços, 

ainda estamos distantes de ver acontecer um efetivo controle social. Todavia, os 

desafios apresentados precisam ser vencidos através dos esforços coletivos e das 

resistências sociais que buscam romper com a relação de centralização e de poder. 

Nesse caso, esperamos que nosso estudo seja capaz de orientar e conduzir esses 

movimentos de resistência, bem como indicar a necessidade de outras pesquisas que 

se proponham a contribuir com a atuação dos CMEs.  

Consideramos que o CME precisa ser atuante e participativo e ter 

autonomia junto aos SMEs para estabelecer uma interface entre a sociedade e o 

governo, possibilitando assim um controle social das políticas educacionais que se 

traduza em um melhor acompanhamento da educação oferecida aos sujeitos 

envolvidos no processo. Contudo, tanto o referencial teórico utilizado, como o estudo 

realizado no campo empírico, aponta que ainda existe um distanciamento entre o ideal 

e o real, mas aponta também a compreensão em relação à necessidade desse órgão 

normativo como integrante do Sistema de Ensino.  
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http://www.anped.org.br/
http://www.anpae.org.br/
http://www.ibict.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola
http://portal.mec.gov.br/pro-letramento
http://www.consed.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
http://portal.mec.gov.br/pro-conselho
http://portal.mec.gov.br/seb
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APENDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

         
            UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

            PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 
             PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado ____________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

O Conselho Municipal de Educação: a participação e o controle social das 

políticas educacionais, conduzida por mim, Clarice Santos Ferraz Araújo. Este 

estudo tem por objetivo analisar como os CMEs vêm desempenhado as suas 

atribuições no que se refere ao controle social das políticas públicas municipais. 

Você foi selecionado(a) por ter feito parte da gestão municipal (Secretário de 

Educação) e/ou fazer parte do CME (Presidente/Conselheiro), de um dos municípios 

caracterizado como campo empírico em nosso estudo no período de início deste e por 

entendermos que a sua participação trará contribuições significativas para o nosso 

estudo. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. Por estar participando de uma pesquisa 

qualitativa no campo das ciências humanas, apesar de mantermos a sua identidade 

em sigilo, pois usamos nomes fictícios e/ou outra forma de identificação na tabulação 

dos dados, pode ocorrer que esta seja identificada em algum momento, devido a 

informações em relação ao campo empírico, aos sujeitos entrevistados e ao recorte 

temporal utilizado. A sua participação nesta pesquisa em nenhum momento implicará 

em gasto e nem será remunerada, no entanto, se por ventura surgir alguma despesa 

em relação à sua participação esta poderá ser custeada ou ressarcida pela pesquisa.    

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder às perguntas que seguirão 

um roteiro preestabelecido, realizada pelo pesquisador nos municípios determinados, 

em local escolhido pelo sujeito entrevistado, terá a duração de aproximadamente 30 
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ou 40 minutos, conterá perguntas sobre os dados pessoais e profissionais, sobre o 

objeto de estudo e sua relação com o campo empírico. A nossa entrevista será 

gravada para posteriormente fazermos a transcrição das falas. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Algumas destas 

informações farão parte do texto final deste estudo, porém, como referido 

anteriormente será usado nome fictício e/ou outra forma de identificação dos sujeitos 

e informações obtidas.  

O pesquisador responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos 

e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação 

de indivíduos ou instituições participantes.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável. 

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável onde 

você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a 

qualquer momento.  

Contatos do pesquisador responsável: 

Clarice Santos Ferraz Araújo 
Professora da rede municipal de ensino de Cândido Sales 
claricesferraz@hotmail.com 
Cel. 77- 988056478 
Fone: 77 - 34385051  

  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar.  

 

Cândido Sales, _______________. 

 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________________  

     

mailto:claricesferraz@hotmail.com
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APENDICE 2 – Roteiro de entrevista 

 
 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 
Nome: 
Idade: 
Sexo: 
Profissão: 
Formação: 
 

SOBRE O MANDATO COMO CONSELHEIRO 
Município: 
Mandato: 
Principais facilidades encontradas durante o mandato: 
Principais dificuldades encontradas: 
 
SOBRE O CME 
Conhece o regimento? 
Composição: quantos membros?  
Quais os segmentos da sociedade que fazem parte? 
Funcionamento: periodicidade das reuniões; local e verbas de funcionamento. 
Quais são as atribuições? Concorda com elas ou não? Justifique a resposta.  
Relação o CME e a Secretaria Municipal de Educação. 
 
SOBRE A ATUAÇÃO DO CME NO MUNICÍPIO 
O Conselho tem desempenhado as funções definidas no regimento? 
Como o Sr. (a) define as práticas dos CMEs na formulação, acompanhamento, controle 
e avaliação de políticas educacionais no contexto da rede municipal de ensino. 
Como os CMEs vêm desempenhado as suas atribuições no que se refere ao controle 
social das políticas públicas municipais? 
 
SOBRE A RELACAO CME E SECRETARIA DE EDUCACAO 
Que função o (a) Sr (a) acha que o Conselho Municipal de Educação deve exercer na 
gestão da educação municipal? 
De que forma a sua participação enquanto conselheiro contribuiu para os trabalhos do 
Conselho Municipal de Educação? 
 
SOBRE A RELACAO CME E GESTAO DEMOCRATICA 
Quais os desafios do Conselho Municipal de Educação no processo de efetivação de 
uma gestão democrática? 
Para o (a) Sr (a) o que seria uma gestão democrática? Como ela pode acontecer? 
 

PARA FINALIZAR 
Com que frequência o (a) Sr (a) participava/participa das reuniões do Conselho? 
Para o (a) Sr (a), qual é a responsabilidade do Conselho em relação ao Sistema 
Municipal de Ensino?  
Qual a sua posição em relação às decisões emanadas pelo Conselho? 
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APÊNDICE 3 - Produções científicas localizadas nos anais dos eventos da 

ANPED (1996-2016) 

 

TÍTULO AUTOR ANO 

 

EVENTO/ 

INSTITUIÇÃO 

Tecendo uma Cultura de Participação: Conselho Municipal 

de Educação e Conselho Escolar em Reflexão-Ação pela 

Gestão Democrática na Escola Pública 

Alcina Jacil 

Alves 

Bitencourt 

2016 

 

REGIONAL SUL 

Universidade 

Federal da Bahia - 

UFBA 

Desafios Para a Formulação de Políticas de Educação 

Infantil: Um Estudo Sobre a Atuação do Conselho 

Municipal de Educação 

Priscila de 

Melo 

Basílio 

2015 37ª REUNIÃO 

CIENTÍFICA 

Universidade 

Federal do Ceará - 

UFC 

Participação Sociopolítica e Governança Democrática: o 

papel dos Conselhos Municipais de Educação na Gestão 

e Implementação da Política Educacional 

Carlos 

Santana 

Guimarães 

2007 30ª REUNIÃO 

CIENTÍFICA 

FUNDAJ 

O Papel dos Conselhos de Educação na Formação dos 
Sistemas Educacionais Brasileiros  

Rosângela 

Mendonça 

Teles 

2001 24ª REUNIÃO 

CIENTÍFICA 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais - UFMG 

 
Fonte: www.anped.org.br   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anped.org.br/
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APÊNDICE 4 - Produções científicas localizadas nos anais dos eventos da 

ANPAE (1996-2016) 

TÍTULO AUTOR ANO INSTITUIÇÃO 

Conselhos Municipais de Educação no Estado de 

Goiás: Perfis, Papéis e Dilemas 

Edson 

Ferreira 

Alves 

2015 Secretaria de 

Estado da 

Educação/Goiás 

Brasil 

Participação Social e Gestão Democrática da 

Educação: um olhar sobre o processo de escolha dos 

membros do conselho municipal de educação de Arara 

– PB  

Glicerinaldo 

de Sousa 

Gomes 

2015 Universidade 

Federal da Paraí-

ba - UFPB 

Conselhos Municipais da Educação e Participação 

Social em Municípios do Nordeste Brasileiro  

Henrique G. 

Coutinho 

Ana de F. 

P. de S. 

Abranches 

2014 Fundação 

Joaquim Nabuco 

Atuação do Conselho Municipal de Educação, em 

Macapá: Instância em Foco na Gestão do Sistema de 

Ensino  

Laysala C. 

Lima do 

Rosário 

2014 Universidade 
Federal do Amapá 

- UFAM 

Os Conselhos Municipais de Educação: um Espaço de 

Exercício da Cidadania? 

Thiago V. 

Modenesi 

2014 Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

A Constituição do Sistema Municipal de Ensino e a 

Instituição dos Conselhos Municipais: Um Estudo de 

Caso 

Maria A. da 

Gama C. 

Coutinho 

2013 Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ 

Conselhos Municipais de Educação: contexto da 

participação dos pais ou responsáveis em Municípios 

do Nordeste Brasileiro 

Henrique 

Guimarães 

Coutinho 

2013 Fundação 

Joaquim Nabuco 

Conselhos Municipais de Educação: Atuação e 

Participação nos Sistemas de Ensino Locais 

Maria Celi C. 

Vasconcelos 
2013 Universidade E. 

do Rio de Janeiro 

– UERJ 

Apontamentos para Análise da Atuação dos Conselhos 

Municipais de Educação no Âmbito do Sistema 

Educacional Brasileiro 

Marisa 

R.Teixeira 

Duarte 

2012 Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

UFRJ 

Conselhos Municipais de Educação: uma análise de 

políticas educacionais em regiões metropolitanas 

Ângela 

Maria 

Martins et al 

2012 UNICID/FCC 

Gestão Democrática da Educação em Portugal e no 
Brasil sob Enfoque Comparado: Possibilidades e 
Limites na Esfera Local 

Dora F. de 
Castro 

Donaldo B. 
de Souza 

2012 Instituto 
Politécnico do 

Porto - IPPORTO 
UERJ 

O Conselho Escolar e a Gestão Democrática da Escola 

Pública no Brasil 

Neusa 

Chaves 

Batista 

2012 Universidade 

Federal do Rio G. 

do Sul - UFRGS 

Conselho Municipal de Educação: Perspectivas de 

Consolidação de Práticas Democráticas no Ensino 

Público 

Oséias 

Santos de 

Oliveira 

2011 Universidade 

Federal de Santa 

Maria – UFSM 

A Democratização dos Sistemas Públicos de Ensino: o 

Conselho Municipal de Educação em Análise 

Sueli 

Menezes 

Pereira 

2011 Universidade 

Federal de Santa 

Maria – UFSM 
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Fonte: www.anpae.org.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Vitória/Es Como 

Espaço de Produção das Políticas Educacionais: do 

Embate ao Debate 

Cirlane 

Mara Natal 

 

2011 Universidade 

Federal do 

Espírito Santo - 

UFES 

Formação de Conselheiros Municipais de Educação: a 

Experiência na UFSCar 

Flávio 

Caetano da 

Silva 

2011 Universidade 

Federal de São 

Carlos – UFSCar 

Gestão Democrática da Educação Básica e Órgãos 

Colegiados: Um Estudo de Caso em Cinco Municípios 

no Estado de São Paulo 

Teise de O. 

G. Garcia 

Ana Paula L. 

Brancaleoni 

2010 FFCLRP/USP 

UNESP/FCAV 

As Ações do Par na Perspectiva dos Conselheiros 

Municipais da Educação 

Ana de F. 

P. de S. 

Abranches 

2010 Fundação 

Joaquim Nabuco 

Conselhos Municipais de Educação: Espaços de 

Controle Social? 

Donaldo 

Bello de 

Souza 

2007 Universidade E. 

do Rio de Janeiro 

– UERJ 
Conselhos Municipais na Instituição dos Sistemas 

Municipais de Ensino do Rio Grande do Sul 

Darci 

Bueno da 

Silva 

2007 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul - 

UFRGS 

Participação, Sociedade Civil e a Capacidade de 

Influenciar Políticas Sociais: o Caso do Conselho 

Municipal de Educação da Serra/Es –CMEs 

Andreza 

Alves 

Ferreira 

2007 Universidade 

Federal do 

Espírito Santo – 

UFES 

http://www.anpae.org.br/
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APÊNDICE 5 – Teses – IBICT e CAPES (1997 – 2016)  
 

 
Fonte: www.ibict.br/ www.capes.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO AUTOR ANO INSTITUIÇÃO 

Conselhos Municipais de Educação de Artur Nogueira, 

Holambra e Paulínia: instâncias democráticas ou de 

regulação do estado? 

Gisiley 

Paulim 

Zucco Piolli 

2016 Universidade 

Estadual de 

Campinas 

UNICAMP 
Conselho Municipal de Educação em municípios do 

estado de São Paulo: instituição, atribuições e Plano 

Municipal de Educação 

Marilice 

Trentini de 

Oliveira 

2014 Universidade 

Metodista de 

Piracicaba, 

UNIMEP 
Institucionalização dos Conselhos Municipais de 

Educação nas capitais brasileiras: a luta por uma nova 

hegemonia política 

Paulo 

Eduardo 

Dos Santos 

2014 Universidade 

Federal de 

Goiás – UFG 

Participação e representação nos Conselhos Municipais 

de Educação da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Cynthia 

Rúbia 

Braga 

Gontijo 

2013 Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

UFMG 

A formação de conselheiros municipais de educação e a 

gestão democrática dos sistemas municipais de ensino: 

uma política pública em ação 

Neusa 

Chaves 

Batista 

2009 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

UFRGS 
O Conselho Municipal de Educação do Recife e a política 

educacional: um estudo sobre a participação e 

representatividade 

Ana de F. 

Pereira de 

Souza 

Abranches 

2009 Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

UFPE 

O Conselho Municipal de Educação no Brasil: Práticas 

Políticas e Deliberação Pública em Nova Iguaçu 

Otair 

Fernandes 

de Oliveira 

2008 Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ 

Conselhos Municipais de Educação: Participação e 

Cultura Política 

Carlos 

Betilinski 

2006 Pontifícia 

Universidade de 

São Paulo - PUC 

http://www.ibict.br/
http://www.capes.gov.br/


118 
 

APÊNDICE 6 – Dissertações – IBICT e CAPES (1996-2016) 

TÍTULO AUTOR ANO INSTITUIÇÃO 

O papel do Conselho Municipal de Educação de 
Araucária e a democratização das políticas 
educacionais 

Eliza Gisele P. 
Marafigo 

2015 Universidade do 
Vale do Itajaí - 

UNIVALI 
Conselho Municipal de Educação: tecendo uma 
cultura de participação junto aos conselhos 
escolares de são Sepé- RS 

Alcina Jacil 
Alves Bitencourt 

2015 Universidade 
Federal do 

Pampa 
UNIPAMPA 

A Relação entre o Conselho Municipal de Educação 

e o Instituto Federal de Goiás (Ifg) em Luziânia – 

Go: um estudo do controle social numa perspectiva 

democrática 

Josemar de 

Assis Oliveira 

2015 Universidade de 

Brasília - UNB 

A participação local nas políticas de educação: o 
papel do Conselho Municipal de Educação em 
Campos dos Goytacazes 

Jércia Trindade 
de Oliveira 

2015 Universidade 
Cândido Mendes 

– UCAM 

Gestão Democrática e Aprendizagem 
Organizacional na Formação do Conselho 
Municipal de Educação de Arara 

Glicerinaldo de 
Sousa Gomes 

2014 Universidade 
Federal da 

Paraíba - UFPB 

Conselho Municipal de Educação de Uberlândia-
Mg: Possibilidades na Democratização da 
Educação Municipal (2009-2012) 

Maria Adelina 
Cantalogo Silva 

2013 Universidade 
Federal de 

Uberlândia-UFU 

O papel do Conselho Municipal de Educação de 
Campo Grande/MS no processo de elaboração e 
implantação do plano de ações articuladas – par 
(2007 - 2010) 

Maria Edinalva 
do Nascimento 

2013 Universidade 
Católica Dom 
Bosco- UCDB 

O Conselho Municipal de Educação como espaço 
de participação nas decisões educacionais e da 
democratização da gestão pública do município de 
Atibaia/SP 

Sandra Pereira 2013 Universidade 

Estadual de 

Campinas 

UNICAMP 

Desafios para a formulação de políticas de 
Educação Infantil: um estudo sobre a atuação do 
Conselho Municipal de Educação de Duque de 
Caxias 

Priscila de Melo 
Basílio 

2012 Universidade 
Federal do Estado 
do Rio de Janeiro 

- UNIRIO 

O processo de construção da autonomia do 
Conselho Municipal de Educação 

Lázaro Moreira 
de Magalhães 

2011 Universidade de 
Brasília - UNB 

Participação e representação política dos atores 
sociais no conselho municipal de educação de 
Campos dos Goytacazes nos anos 2009 e 2010 

Juliano Soares 
Rangel 

2011 Universidade 
Estadual no Norte 
Fluminense Darcy 

Ribeiro - UENF 

O Conselho Municipal de Vitória/ES como espaço 
de produção das políticas educacionais: a 
constituição de uma esfera pública? 

Cirlane Mara 
Natal 

2011 Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 
UFES 

Conselho Municipal de Educação trajetória e 
impasses no processo de democratização do 
ensino público em Cuiabá-MT 

Inês Maria da 
Costa Marques 

2011 Universidade 
Estácio de Sá 

O Conselho Municipal de Educação como 
mecanismo de instituição da gestão democrática: 
um estudo de caso sobre as ações do Conselho 
Municipal de Educação de Maricá 

Ivana Araujo de 
Campos 
Oliveira 

2011 Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ 

Conselhos Municipais de Educação em Goiás: 
Historicidade, Movimentos e Possibilidades 

Edson Ferreira 
Alves 

2011 Universidade 
Federal de Goiás 

- UFG 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gomes%2C+Glicerinaldo+de+Sousa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gomes%2C+Glicerinaldo+de+Sousa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=ALVES%2C+Edson+Ferreira
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O Conselho Municipal de Educação de São José do 
Rio Preto: Participação e Cidadania 

Ben-Hur Ulisses 
da Silva 

2010 Universidade 
Estadual Paulista 

- UNESP 

Breve estudo da implementação do princípio de 
descentralização do estado: a ação política do 
Conselho 
Municipal de Educação de Campos dos 
Goytacazes 

Otávio Cordeiro 
de Paula 

2010 Universidade 
Estadual no Norte 
Fluminense Darcy 

Ribeiro - UENF 

Os Conselhos Municipais de Educação: o caso do 
município de São José dos Pinhais 

Elmari Moreschi 2010 Universidade 
Tuiuti do Paraná 

Democracia, participação e controle social nos 
Conselhos Municipais de Educação 

Assis Sousa de 
Moura 

2010 Universidade 
Federal da 

Paraíba - UFPB 

Gestão Democrática na Educação: A Experiência 
de Participação no Conselho Municipal de 
Educação de Campina Grande-Pb (2009-2010) 

Marcia Santos 
Martiniano 

2010 Universidade 
Federal da Paraí-

ba - UFPB 

Gestão Democrática do Ensino Público: Um Estudo 
do Conselho Municipal de Educação de Rio Claro 
no Período de 1997 a 2004 

Claudia 
Aparecida Hardt 

Silva 

2009 Universidade 
Estadual Paulista 

- UNESP 

Conselhos Municipais de Educação na Instituição 
dos Sistemas Municipais de Ensino no Rio Grande 
do Sul 

Darci Bueno da 
Silva 

2009 Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Sul - 
UFRGS 

Conselho Municipal de Educação de Limeira - SP: 
Análise de sua atuação no período de 1997 a 2001 

Renata 
Brandão Faria 

Zanetti 

2009 Universidade 
Metodista De 
Piracicaba – 

UNIMEP 

O fortalecimento da democracia deliberativa por 
meio dos Conselhos Gestores: o caso do Conselho 
Municipal de Educação do município de Poços de 
Caldas 

Olney Bruno da 
Silveira Júnior 

2009 Universidade de 
São Paulo - USP 

O CME do município de Ananindeua na construção 
da política educacional: a busca pela participação 
social 

Maria Celeste 
Gomes de 

Farias 

2009 Universidade 
Federal do Pará 

UFPA 

O Conselho Municipal de Educação: a participação 
da sociedade civil e os desafios da representação 
democrática nas deliberações das políticas 
educacionais para o município de Belém - PA 

Lina Gláucia 
Danta Elias 

2008 Universidade 
Federal do Pará 

UFPA 

Conselhos Municipais de Educação: Desafios e 
Possibilidades na Gestão Democrática de Políticas 
Educativas 

Tarcísio Luiz 
Pereira 

2008 Universidade 
Estadual Paulista 

- UNESP 

Conselho Municipal de Educação: uma análise de 
sua participação no Sistema Municipal de Ensino 
de Santa Luz – Bahia 

Maria Amélia 
Silva 

Nascimento 

2007 Universidade do 
Estado da Bahia 

UNEB 

Participação, sociedade civil e a capacidade de 
influenciar políticas sociais: o caso do Conselho 
Municipal de Educação da Serra (Cmes) 

Andreza Alves 
Ferreira 

2006 Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 
UFES 

O Conselho Municipal de Educação de Porto 
Alegre: Estrutura, Funcionamento e Papel Político-
Pedagógico 

Lúcio José 
Dutra Lord 

2005 Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Sul - 
UFRGS 

A Participação da Sociedade Civil no Conselho 
Municipal de Educação da Cidade do Recife no 
Período De 2001 a 2004 

Celiane de 
Morais Melo  

 

2005 Universidade 
Federal de 

Pernambuco - 
UFPE 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Ben-Hur+Ulisses+da+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Ben-Hur+Ulisses+da+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Martiniano%2C+Marcia+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Lúcio+José+Dutra+Lord
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Lúcio+José+Dutra+Lord
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=de+Morais+Melo%2C+Celiane
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=de+Morais+Melo%2C+Celiane
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Fonte: www.ibict.br / www.capes.gov.br 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A participação do Conselhos de Educação nas 
políticas públicas dos municípios: um estudo a 
partir de experiências do Conselho Municipal de 
Uberlândia   

Débora Márcia 
de Amorim 

2005 Universidade 
Federal de 

Uberlândia-UFU 

Conselho Municipal de Educação de Juiz de Fora: 
democratização, participação e autonomia 

Danielle Maria 
Vieira Alves 

2005 Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora – UFJF 

Estilo de gestão em Conselho Municipais e sua 
influência numa administração pública municipal: 
caso do Conselho Municipal de Educação de Dom 
Pedrito - RS 

Wanderlan 
Barreto da 

Rosa 

2001 Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Sul - 
UFRGS 

http://www.ibict.br/
http://www.capes.gov.br/

