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“O erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber 

sem compreender e, principalmente, sem sentir e estar 

apaixonado (não só pelo saber em si, mas  também pelo objeto 

do saber), isto é, em acreditar que o intelectual possa ser um 

intelectual (e não um mero pedante) mesmo quando distinto e 

destacado do povo-nação, ou seja, sem sentir as paixões 

elementares do povo, compreendendo-as e, portanto, 

explicando-as e justificando-as em determinada situação 

histórica, bem como relacionando-as dialeticamente com as leis 

da história, com uma concepção do mundo superior, científica 

e coerentemente elaborada, com o ‘saber’; não se faz política 

histórica sem esta paixão, isto é, sem esta conexão sentimental 

entre intelectuais e povo-nação.” (Antonio Gramsci) 
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RESUMO 

 

Os Conselhos de Educação, organismos de participação política, instituídos no âmbito da 
União, estados e municípios começam a ter evidência, em meados da década de 1990, com a 
redemocratização do Estado brasileiro. A sociedade civil, por meio de sindicatos, associações, 
ONGs, fortaleceu-se para definir os rumos da educação pública em âmbito nacional e local. É 
nesse contexto que esta investigação, inserida na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, 
tem por objetivo analisar a atuação do Conselho Municipal de Educação de Aurelino 
Leal/BA. Examinar o papel do Conselho diante das políticas educacionais implementadas e 
desenvolvidas no município, bem como suas ações para assegurar o direito à educação e a 
qualidade do ensino. Este estudo perpassou pelo contexto de redemocratização do Estado 
brasileiro, luta pelo direito à educação e pela qualidade do ensino. A metodologia escolhida 
pauta-se nos estudos da pesquisa-ação pela sua capacidade de provocar transformações nos 
espaços/grupos, que se predispõem a interagir, de forma coletiva, pela reflexão/ação. A 
pesquisa realizada junto ao Conselho Municipal de Educação evidenciou os conflitos políticos 
instaurados entre Secretaria de Educação e Conselho de Educação. Apreendemos também que 
os embates estão ligados à dependência financeira do órgão à Secretaria de Educação. Além 
disso, os estudos mostram a necessidade de uma qualificação sistemática no interior do CME, 
para que todos os Conselheiros, uma vez melhor instrumentalizados, possam atuar e inferir na 
esfera pública e lutar por uma educação de direito e de qualidade. Os resultados indicam 
também a divisão, dentro do próprio espaço do Conselho, entre os conselheiros que conhecem 
e os que dizem conhecer. Essas questões foram discutidas a partir das categorias de análise de 
Gramsci contradição, mediação e hegemonia. A abordagem teórico-metodológica gramsciana 
nos possibilitou a compreensão dos fenômenos sociais, levando em consideração a sua 
historicidade e o movimento dialético na busca por descortinar os fatos para além do véu que 
as recobre. Em nossas ações, utilizamos a estratégia do grupo de estudo/discussão, aliado ao 
trabalho da pesquisa-ação, proposto por Thiollent. O resultado sugere a 
complexidade/dificuldade do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal (BA) em 
materializar suas ações, quer seja pelos conflitos políticos ideológicos das relações entre 
grupos ali representados, quer seja pela limitação na atuação, dado o desconhecimento da 
representatividade e do lugar político-ideológico que o Conselho Municipal de Educação 
ocupa no município. 
 
Palavras- chave: Conselho Municipal de Educação; políticas educacionais; direito à 
educação; qualidade na educação. 
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ABSTRACT 

 

Education Council, Organizations for Political Participation, established within the, Union, 
states and municipalities, begin to have evidence from the 1990s, by the democratization of 
the Brazilian State. Civil society, through unions, associations, NGOs, had consolidated to 
shape the directions of public education at the national and local levels. That is the 
backgroung for this research, which is inserted in the Education Policy point of view and aims 
to analyze the AURELINO LEAL/BA Municipal Education Council political action. It 
examines the Education Council role on the city implemented and developed educational 
policies, as well as it examines its actions by the right to education and quality. This study 
approached the re-democratization Brazilian State’s context of the struggle for the right to 
education and a quality education. The elected methodology was guided by studies of an 
action research because its ability causes changes in the spaces/groups which predispose to 
interact collectively by the reflection/action. The research conducted into the City Education 
Council shows the political conflict initiated between Department of Education and Education 
Council. We also had learnt that the clashes are linked to a such kind Council financial 
dependence to the Department of Education. In addition, this study shows the need for a 
systematic qualification within the WEC, so that all exploited counselors can act and conclude 
in the public range to seek for a quality education by the law. The results also indicate the 
division within the same space of the Council, among those who "know" and those who claim 
to "know". These issues were discussed from the Gramscian analysis categories contradiction, 
mediation and hegemony. The theoretical-methodological approach enabled us Gramscian 
understanding of a social phenomenon regarding its historicity and dialectical movement in 
the search for disclosing facts beyond the veil that curtain them. In our job, we used the 
methodology of the study group/discussion, together with the work of action research, 
proposed by Thiollent. The result suggests the complexity/difficulty of the AURELINO 
LEAL Education (BA Council) to materialize their actions, whether because the ideological 
conflicts of the political relations between the classes represented there, either because 
limiting the performance by the ignorance of representativeness and the political and 
ideological place that the City Education Council holds in the municipality. 
 
Keywords: Municipal Education Council; educational policies; right for education; quality 
education
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INTRODUÇÃO 

 
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 

que eu não deixe de caminhar (Eduardo Galeano). 

 

Todo olhar é único, todo olhar é particular! Inicio a introdução deste trabalho 

refletindo acerca das experiências vivenciadas por mim ao longo da minha trajetória 

educacional e profissional.  Ao mencionar um olhar único e particular é porque entendo que, 

quando um pesquisador fala, ele fala de algum lugar e sob uma perspectiva. Entendo que a 

ideia de neutralidade no universo da pesquisa contemporânea no campo educacional encontra-

se superada. 

Iniciei em 1997 minha experiência docente, quando ainda cursava o magistério na 

cidade de Ubaitaba (lugar onde vivo com minha família). Lecionei nas classes de educação 

infantil em uma escola privada durante oito anos. Logo após, cursei por quatro semestres o 

bacharelado em ‘Nutrição’ em uma faculdade privada. 

Em 2007, iniciei o Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC).  Já no segundo semestre, encantei-me com o mundo da pesquisa e das discussões 

sobre as Políticas Públicas na Educação, principalmente sobre os Conselhos de Educação, 

devido a uma palestra assistida no Fórum Educacional de Políticas Públicas na universidade. 

Conclui a graduação Pedagogia em 2010. Durante o curso, conseguia perceber os 

conflitos que se travavam no seio da escola no que refere ao ensino, mas, principalmente, às 

questões ligadas à gestão educacional. Por ser uma estudante trabalhadora da educação, podia 

confrontar a teoria com a prática. Isso porque em 2008, ao ingressar na carreira docente, via 

concurso público, atuei nas classes do ensino fundamental no município de Maraú/Ba. 

Confesso que vivenciava (vivencio) a distância entre a realidade e os direitos constituídos e 

conquistados legalmente, em sua maioria, não materializados na escola pública em que 

trabalhava como docente no 2º ano do Ensino Fundamental.   

O interesse específico pelos Conselhos iniciou quando, em 2011, fui admitida 

também, por concurso público, no município de Aurelino Leal (BA), como Coordenadora 
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Pedagógica, tendo sido designada para trabalhar no Distrito de Poço Central. Presenciei uma 

gestão caótica na educação (falta de alimentação escolar; falta de transporte escolar, 

principalmente para os alunos das áreas campesinas; salários atrasados etc.). Diante de tantos 

obstáculos para que as condições necessárias ao funcionamento da educação fossem 

asseguradas, observava a confiança da classe trabalhadora e da comunidade local no CME, 

indo sempre a sua procura para fazer denúncias e/ou buscar informações.  

O trabalho como Coordenadora Pedagógica, nesse distrito, distante da sede do 

município, um lugar acolhedor, possibilitou o contato com pessoas simples e comprometidas 

com a educação, mas que sofriam com o descaso e ausência da Secretaria de Educação no 

cumprimento de seus deveres para com a comunidade educacional. 

No primeiro semestre de 2011, dei início ao Curso de Ciências Sociais na 

(UESC), pela Plataforma Freire. O curso oferecido era semipresencial com aulas em uma 

semana a cada mês. Já tinha o interesse em cursar Ciências Sociais, porque entendia que me 

auxiliaria para uma melhor interpretação dos fenômenos educativos. Conclui o curso, em 

dezembro de 2014, tendo escrito o trabalho de conclusão de curso sobre os Conselhos 

Municipais de Educação. 

Em 2012, dei início à Especialização em Gestão Educacional, na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a partir do qual iniciei com mais afinco meus estudos 

sobre os Conselhos de Educação e tive a oportunidade de realizar a pesquisa sobre o Conselho 

Municipal de Educação no município de Ubaitaba (BA) para o trabalho de conclusão do curso 

em 2013. Nesse período, ainda não era Conselheira, mas sempre que podia participava das 

reuniões do CME como ouvinte/curiosa. A minha participação no CME era limitada pelas 

dificuldades que encontrava devido à distância do meu trabalho.  

Em 2013, fui remanejada para a Secretaria de Educação e comecei a trabalhar, 

coordenando programas de formação de professores advindos do governo federal/estadual. 

Assim, trabalhando na sede do município, na Secretaria de Educação, as condições de 

trabalho me aproximaram do CME. Pude, a partir de então, demonstrar interesse em fazer 

parte do Conselho. Assim, na eleição para troca de mandato indicada pelo Poder Executivo, 

tornei-me Conselheira de Educação no município de Aurelino Leal (BA), deixando de ser 

uma ouvinte/curiosa. 
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No segundo semestre de 2013, iniciei meus estudos no Programa de Pós 

Graduação em Educação e Formação de Professores da Educação Básica (PPGE), na Linha de 

Pesquisa Políticas Educacionais. Devido à minha inserção tanto nos estudos quanto na vida 

ativa de Conselheira, resolvi, em 2013, trazer para a Pós Graduação a proposta de estudar 

sobre os Conselhos Municipais de Educação.  

Assim, já como Conselheira e militante de uma educação pública de qualidade, foi 

possível perceber que o CME apresentava dificuldades para sua atuação, entre as quais 

destaco: pouco preparo dos conselheiros; o conhecimento centralizado nas mãos de alguns 

conselheiros em detrimento de outros; falta de materiais para as atividades do conselho 

(cartucho, caneta, papel ofício etc.) e condições de participação nos cursos/eventos para 

Conselheiros, haja vista a dependência1 na concessão de diárias, ou seja, pela dependência 

financeira do Conselho em relação à Secretaria Municipal de Educação. 

Dividida entre o mundo do trabalho e o mundo dos estudos e por entender que as 

relações e os conflitos são um processo multifacetado, cujas manifestações de poder se 

mostram com as desigualdades, a falta de oportunidade, as relações de hegemonia e de contra-

hegemonia que se instalam na sociedade e refletem na educação por se constituírem um dos 

objetos de ‘desejo’ de ‘disputa’ entre as classes, foi que me propus a investigar o Conselho de 

Educação de Aurelino Leal/BA.  

Partimos do pressuposto de que é nas lutas, nos conflitos, que as mudanças 

ocorrem na sociedade, pois é através das estratégias/reivindicações que a classe trabalhadora 

consegue transformar sua história e, portanto, sua realidade. Por isso, buscando embasamento 

teórico na Sociologia, nos encontros de orientação e no grupo de estudos2, fui percebendo as 

interlocuções do objeto de Estudo (os Conselhos de Educação) com uma das categorias 

elaboradas por Gramsci: Estado Ampliado.  

Essa categoria ajuda a explicar o lugar que os Conselhos ocupam na estrutura 

organizacional e de gestão da educação do Estado, independente da esfera administrativa a 

                                                
1 Cabe esclarecer que o CME é instituído por uma lei municipal com funções pré-estabelecidas e vinculado à 
Secretaria de Educação. Compete a esta assegurar o pleno funcionamento desse Órgão. Estas discussões serão 
aprofundadas no capitulo 4 deste trabalho. 
2 Grupo de Estudos e Pesquisa CNPq Políticas Públicas e Gestão Educacional, coordenado pela orientadora/ 
Professora Dra. Emilia Peixoto Vieira. 
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que se insere. Ainda, por entender que o CME é um órgão de Estado e essa categoria nos 

auxilia para uma compreensão descortinada dos fatos.  

Além disso, em meados dos anos de 1980, com a luta social pela 

redemocratização do país, reconheceu-se a importância da participação da sociedade na vida e 

nos espaços públicos brasileiros. No cenário educacional, a gestão democrática tornou-se uma 

exigência ética e política, sustentada nos princípios da participação da sociedade civil, na 

definição, na fiscalização e na avaliação das políticas educacionais.  

Com a Constituição Federal de 1988, no capítulo que concerne à educação, 

estabelece-se a autonomia da criação dos Sistemas Municipais de Ensino, possibilitando a 

criação de órgãos colegiados para a sua fiscalização. Estabelecido o princípio da gestão 

democrática e de participação na CF/1988, e, posteriormente, na LDB n° 9.394/1996, tornou-

se necessária a criação de mecanismos que assegurassem a participação ativa e representativa 

nos órgãos públicos da área educacional. 

Desse modo, reorganizou-se a estrutura do ensino no Brasil, e, com a nova LDB, 

institucionalizaram-se os Conselhos de Educação em âmbito nacional, estadual e municipal, 

para auxiliar, em cada esfera, a condução, a elaboração e o acompanhamento das políticas 

educacionais. O Conselho Municipal de Educação, constituído no âmbito dos municípios, 

com função normativa, deliberativa, tem como prioridade buscar promover a articulação entre 

Estado e Sociedade (CURY, 2001, p. 53).  

Assim, entendemos os Conselhos de Educação “como um mecanismo de 

hegemonia”, que se traduzem na composição do Estado Ampliado, no qual a sociedade 

política e a sociedade civil, juntas e inseparáveis, permeiam essa esfera estatal para difundir 

ideologias (SEMERARO, 1999, p. 70-75).  

Significa que na perspectiva de Gramsci sobre o Estado Ampliado, a hegemonia 

ganha importância num contexto em que as classes subalternas começam a se organizar e a 

assumir, na sociedade civil, posição de forças que, antes, estavam reservadas somente à 

sociedade política. Dessa forma, para Semeraro (1999), além do aparelho governamental 

(sociedade política), o Estado também compreende “o aparelho privado de hegemonia”, ou 

seja, a sociedade civil.  
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Aqui parece de maneira muito clara a função que a sociedade civil ocupa dentro do 
Estado: é o lugar onde se decide a hegemonia, onde se confrontam diversos projetos 
de sociedade, até prevalecer um que estabeleça a direção geral, na economia, na 
política e na cultura. Por isso, Gramsci ultrapassando as perspectiva de Hegel e 
Marx considera a sociedade civil não apenas o espaço das iniciativas econômicas, 
mas também a manifestação de forças ideológicas e culturais (SEMERARO, 1999, 
p. 76). 

 

A sociedade civil, de acordo com a visão de Gramsci, não é meramente um meio 

de se alcançar o Estado e um lugar exclusivo da burguesia (SEMERARO, 1999), mas é o 

espaço da luta das classes, que, na medida em que os sujeitos organizados são capazes de 

aumentar sua capacidade política, vê a dissolução do Estado. A sociedade não está organizada 

de forma binária, na análise de Gramsci e, por isso, desloca sua ótica para a construção de 

classes que se organizam e lutam permanentemente para buscar sua hegemonia.  

Nesse sentido, a sociedade civil tem um delicado papel ao exercer suas funções no 

espaço dos Conselhos de Educação e ao “lutar contra o novo e conservar o que cambaleia, 

fortalecendo coercitivamente, ou como expressão do novo para esmagar as resistências que 

encontra ao desenvolver-se” (GRAMSCI, 1980, p. 185). 

Para Gramsci, o caminho de realização das classes subalternas passa pelo conflito, 

pela superação do capitalismo, que as nega enquanto classes, e pela criação de valores tão 

novos que, ao vencerem as relações opressivas de poder, chegam a lançar as bases da 

“sociedade regulada” e tornam supérflua a função do Estado (SEMERARO, 1999, p. 134). 

A tarefa das classes subalternas é, dessa maneira, a reinvenção da política e da 

vida em sociedade. A nova hegemonia deve ser entendida como participação ativa das massas 

na gestão popular e democrática do poder.  

O Conselho Municipal de Educação, órgão de Estado, é entendido, na concepção 

de Gramsci, como o Estado Ampliado, ou seja, o espaço do Estado que também é ocupado 

pela sociedade civil para discutir questões direcionadas à educação, o espaço do Estado que 

traz consigo valores culturais de uma sociedade civil organizada e representada por diferentes 

grupos sociais.  

Assim, na busca por analisar como esse órgão complexo, de funções deliberativas, 

atua sobre os temas que lhes são afetos, principalmente no que se refere à sua atuação para 

assegurar o direito e a qualidade da educação, propusemos-nos, como objetivo geral, analisar 

a atuação do CME de Aurelino Leal (BA).  
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E como objetivos específicos: a) Examinar a atribuição do Conselho em relação à 

implementação e desenvolvimento de políticas educacionais do (no) município; b) Identificar 

como o Conselho discute a materialidade dessas políticas educacionais, oriundas tanto da 

esfera federal quanto local; c) Analisar o papel do Conselho diante das políticas educacionais 

implementadas e desenvolvidas no município, bem como suas ações para assegurar o direito à 

educação e a qualidade do ensino. 

Enquanto Conselheira, pude perceber as contradições postas em um espaço 

permeado de conflitos e de lutas hegemônicas. Entendi que ser Conselheira Municipal não é 

uma tarefa simples, principalmente nos municípios marcados por uma tradição coronelista, 

patrimonialista, como é o caso de muitos municípios baianos. Por isso, me propus analisar em 

que medida a atuação do Conselho Municipal de Educação se constitui como um espaço de 

manifestação e/ou organização de diferentes aparelhos de hegemonia e de grupos sociais 

envolvidos com as questões educacionais do (no) município. 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida a partir da perspectiva da pesquisa-

ação, com discussões estabelecidas junto ao Conselho Municipal de Educação, no qual  

 
[...] a observação unilateral é substituída por um questionamento coletivo, por uma 
intercomunicação, um diálogo real acerca de problemas reais, um processo de 
descrição onde as evidências são postas em questão e onde as influências recíprocas 
são avaliadas pelos pesquisadores, um pouco à maneira do controle da transferência 
e contratransferência por parte de analistas (THIOLLENT, 1985, p. 113). 

 

Partimos do princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade em que 

estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser abordado. Sobre isso 

Thiollent (1985) contribui, ao mencionar que 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 
investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 
1985, p. 14). 
 

Além disso, a escolha pela pesquisa-ação nasce de inúmeros fatores, dentre eles, o 

de sua capacidade de provocar transformações nos espaços/grupos que se predispõem a 

interagir de forma coletiva. Essa característica peculiar da pesquisa-ação, que é promover a 
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transformação pela reflexão/ação, pela reflexão/planejamento de práticas, se concretiza num 

processo contínuo de ressignificações e aprendizagens. Thiollent (1985) relata que 

 
A pesquisa-ação visa transformações, retirando o pesquisador da condição de 
transmissor de investigações meramente acadêmicas e burocráticas, para incluí-lo 
como sujeito que aceita que os fatos podem ser mudados e reconstruídos 
(THIOLLENT, 1985, p. 15). 
 

Por ter a pesquisa-ação a capacidade de assumir um caráter coletivo que pode 

levar a emancipação dos grupos, ela foi utilizada para analisar a ação do Conselho Municipal 

de Educação. Essa metodologia escolhida se organiza dentro da possibilidade de coleta de 

dados, mas, ao mesmo tempo, de investigação-ação. Ou seja, o levantamento de dados não 

terá um fim em si mesmo, mas deverá subsidiar todo o processo de reflexão e ação. Dessa 

maneira, a pesquisa-ação visa a transformações, retirando o pesquisador da condição de 

transmissor de investigações meramente acadêmicas e burocráticas para incluí-lo como 

sujeito que aceita que os fatos podem ser mudados e reconstruídos (THIOLLENT, 1985, p. 

15). 

Metodologicamente a pesquisa aqui apresentada está pautada na dialética, 

presente em toda obra de Gramsci. Por essa razão, compreendemos o CME como um espaço 

de pluralidade coletiva e de diferentes representações e composições de grupos hegemônicos. 

Esses podem vir a se tornar um grupo de “intelectuais orgânicos” envoltos de 

“autoconsciência crítica” (GRAMSCI, 2000) e podem promover a transformação nos espaços 

que atuam, contribuindo para assegurar a qualidade da educação. 

Nesse sentido, entendemos que é preciso que os conselheiros rejeitem o 

“espontaneísmo” das classes dominadas, imposto pela dominação das classes dominantes, e 

construam “um espírito criador – pela construção de uma concepção de um mundo novo, 

revolucionário, transformador” (GRAMSCI, 2000, p. 399).  

Cury (1987) diz que 

 

 
Uma visão dialética do homem e de seu mundo histórico-social implica conceber os 
dois termos da contradição (indivíduo-sociedade) de modo a rejeitar tanto a 
concepção que unilateraliza a adaptação do indivíduo à realidade do status quo, 
como a que pressupõe a realidade como um dado estático. Mas, além disso, implica 
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conceber a realidade social como efetivo espaço de luta de classes, no interior da 
qual se efetua a educação, rejeitando a impositividade da dominação, como o 
espontaneísmo das classes dominadas (CURY, 1987, p. 13). 
 

Logo, uma visão dialética sobre a realidade não é um processo simples, uma vez 

que é permeada de contradições e está num constante movimento de avanços e retrocessos. 

Exige um esforço individual e coletivo de superação da dominação, pois só assim haverá a 

possibilidade de transformar a realidade em consenso com um projeto de educação que eleja 

uma proposta igualitária e de equidade social.  

Assim, com o propósito de analisar as correlações de forças inerentes a esse 

espaço complexo, lançamos mão também das categorias gramscianas: contradição, mediação 

e hegemonia, para buscar explicar a atuação do Conselho Municipal de Educação (CME). As 

reflexões sobre essas categorias, à luz de Gramsci, em relação às mudanças na correlação de 

forças sociais, seria o que melhor explica e esclarece as transformações nas relações Estado e 

sociedade civil. 

Essas categorias são importantes, porque nos permitem uma leitura mais 

compreensiva do real e das relações contraditórias existentes na sociedade. Assim, elas foram 

utilizadas para explicar a atuação do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal/BA. 

O Conselho de Educação tem papel importante na sociedade, porque, na sua 

relação articuladora, pode reproduzir a ideologia dominante e, portanto, a permanência da 

história e de sua estrutura econômica, baseada na exploração do excedente; ou, ao contrário, o 

CME pode superar essa visão determinista da sociedade e avançar no processo de 

transformação.  

Nessa relação dialética, a hegemonia tem importante influência nesse processo, 

pois tem como elementos primordiais a coerção e a persuasão. A classe dominante luta para 

manter seu projeto de sociedade e luta para manter seus interesses de classe dirigente. À 

classe dirigida cabe internalizar e disseminar a cultura e a ideologia da classe dominante como 

sua. A lógica individualista e meritocrática explica a diferença entre classes. Cury (1987) 

enfatiza que é nas relações dialéticas entre as forças produtivas e as relações de produção que 

a hegemonia se consolida, uma vez que é 

 
Na dinâmica da sociedade capitalista, com o movimento das forças produtivas, que 
também se alteram as relações sociais e as ideológicas. O que não significa uma 
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alteração imediata a nível ideológico. As transformações ideológicas rebatem sobre 
as relações econômico-sociais, através das instituições sociais em geral e na própria 
consciência social das classes. Por isso a formação da ideologia não é dada, é 
construída pelas classes sociais, afirmada com a atividade política no próprio 
movimento dessa classe (CURY, 1987, p. 46). 

 

Logo, no contexto de reprodução e legitimação, os Conselhos de Educação são 

considerados por primazia o espaço ideológico de manifestação de hegemonias. É o local 

onde as ideologias são difundidas e podem atuar como mecanismos para a redução das 

desigualdades sociais fruto da sociedade de classes. No entanto, para Cury,  

 
A manutenção desse mesmo sistema, especialmente no caso da educação, implica a 
busca de um consentimento coletivo por parte das classes sociais. Daí o recurso à 
noção de hegemonia. Mas essa é uma noção dialetizada, e por isso mesmo ela não é 
compreensível sem a referência às contradições que a própria direção hegemônica 
tenta atenuar (CURY, 1987, p. 15). 

 

Em que pese a tentativa da classe dominante de manter a hegemonia sobre as 

classes dominadas, essa dominação não é inteiramente concretizada, pois a contradição se 

introduz também aí já que as relações entre as classes se dão no processo dialético de 

oposição/subordinação. 

A contradição aparece como uma “lei dado ao seu alcance globalizante” e base de 

uma metodologia dialética. Ela é o momento conceitual explicativo mais amplo, uma vez que 

reflete o movimento mais originário do real e é o próprio motor interno do desenvolvimento. 

Logo, conceber uma metodologia sem a contradição é praticamente incidir num modo 

metafísico de compreender a própria realidade. Para Cury (1987) 

 
a racionalidade do real se acha no movimento dos fenômenos pelo qual esses são 
provisórios e superáveis. A contradição é sinal de que a teoria que a assume leva em 
conta que ela é o elemento–chave das sociedades (CURY, 1987, P. 27). 

 

A contradição é destruidora, mas também é criadora, pois leva os sujeitos à 

superação de uma dada realidade. A superação do mecanismo de reprodução é dada pela 

mediação. A contradição coloca duas ideias (ou mais) divergentes em debate e a mediação 

promove, através da discussão e interação, as possibilidades de superação. Nesse momento, as 

contradições se tornam emergentes, obrigando os sujeitos envolvidos a analisarem de fato as 
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ideias contraditórias, tendo a oportunidade de avaliá-las. Ao estabelecer o conflito e entender 

as contradições, o grupo envolvido busca a superação da contradição. É necessário buscar a 

superação da contradição através da mediação, já que 

 
a mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 
necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 
mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 
(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as contradições 
existentes no bloco histórico capitalista, consubstanciam as contradições de base 
(CURY, 1987, p. 44). 

 

A mediação crítica se constitui num movimento transitório, cuja ideologia 

capitalista se desfaz paulatinamente, permitindo aos sujeitos imersos nas contradições postas 

pela lógica capitalista se libertarem, além de produzir uma contra-hegemonia a favor das 

classes trabalhadoras. Nesse sentido, o indivíduo ao perceber a situação concreta dos fatos, 

analisa-os de maneira ativa, questionando a lógica dominante. 

Por essa razão, entendemos que as categorias contradição, mediação e hegemonia 

são fundamentais na discussão coletiva com os Conselheiros, e, por conta disso, utilizamo-as 

para analisar as discussões no grupo. Essas categorias geraram situações de conflito, que 

permitiram, em alguns momentos, o desvelamento da realidade, possibilitando aos seus 

membros se libertar, mesmo que momentaneamente, da visão espontânea que envolve o 

contexto do Conselho Municipal de Educação no município.  

A pesquisa está alicerçada numa concepção dialética que, para Gramsci, consiste 

no esforço contínuo para conhecer melhor e assim poder transformar o espaço da nossa 

realidade. A abordagem teórico-metodológica gramsciana possibilita a compreensão dos 

fenômenos sociais, levando em consideração a sua historicidade, o movimento dialético, as 

contradições, as mediações, na busca por descortinar os fatos para além do véu que as 

recobre.  

Apresentamos a organização deste trabalho.  

No primeiro capítulo, intitulado “A organização do Estado e da sociedade civil no 

contexto brasileiro”, examinamos a participação conflituosa da sociedade civil na composição 

do Estado moderno. Analisamos os conceitos de Estado Ampliado e sociedade civil a partir 

da concepção de Gramsci, bem como os engendramentos políticos e sociais ocorridos no 
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Brasil no final da década de 1970. Apresentamos as mudanças no cenário educacional e os 

conflitos para consolidar a participação da sociedade civil na conquista por mais espaços 

junto ao Estado. Analisamos a atuação da sociedade civil na elaboração e na implementação 

de políticas para a educação básica no Brasil, compreendendo os avanços e retrocessos dessa 

participação.  

No segundo capítulo, intitulado “Os Conselhos de Educação no Brasil: 

democratização do espaço público?”, analisamos os Conselhos de Educação no Brasil e a 

“democratização” desses espaços públicos. A constituição político-histórica do Conselho 

Nacional de Educação-CNE, do Conselho Estadual de Educação-CEE e do Conselho 

Municipal de Educação-CME. No âmbito do município, a atuação do CME, na sociedade 

local, para discutir e valorizar as ações, no que concerne às políticas públicas mediante uma 

ação mais articulada para assegurar o direito à educação e à qualidade na educação básica.  

No terceiro capítulo, intitulado “O município de Aurelino Leal e sua Área 

Educacional”, apresentamos o contexto do estudo, a partir da conjuntura política baiana, um 

breve histórico do município, a organização educacional e o lugar do Conselho Municipal de 

Educação.  

No quarto capítulo, intitulado “A Atuação do Conselho Municipal de Educação de 

Aurelino Leal/BA: uma análise a partir da pesquisa-ação”, apresentamos os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa, os encontros da pesquisa-ação, a análise dos 

documentos de 2008-2014, assim como a análise dos encontros do grupo de estudo/discussão 

com os conselheiros, fundamentada nas categorias contradição, mediação e hegemonia.  

Por fim, apresentamos as conclusões do trabalho, assumindo que são conclusões 

das interpretações de uma realidade que está em constante movimento. Destacamos a 

importância dos Conselhos Municipais de Educação para a consolidação de uma gestão 

educacional democrática no âmbito dos municípios.  

Os resultados sugerem a complexidade/dificuldade do Conselho Municipal de 

Educação de Aurelino Leal (BA) em materializar suas ações, quer seja pelos conflitos 

políticos ideológicos das relações entre grupos ali representados, quer seja pela limitação na 

atuação, dado o desconhecimento da representatividade e do lugar político-ideológico que o 

Conselho Municipal de Educação ocupa no município. 
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1 A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 
A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de 

uma luta de ‘hegemonias’ políticas, de direções contrastantes, 

primeiro no campo da ética, depois no da política, atingindo 

finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do real. 

[...] Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, 

criação de uma elite de intelectuais: uma massa humana não se 

‘distingue’ e não se torna independente ‘por si’, sem organizar-se 

(em sentido lato); e não existe organização sem intelectuais, isto é, 

sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da 

ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de 

pessoas ‘especialistas na elaboração conceitual e filosófica 

(Antonio Gramsci). 
 

1.1 CONCEITUANDO ESTADO AMPLIADO 

 

É importante, se quisermos entender a organização do Estado brasileiro e sua 

mediação com a sociedade civil, analisar o caminho do contexto político e social. Assim, 

apoiamo-nos no conceito de Estado Ampliado3 (Gramsci) para examinar o processo dialógico 

pelo qual a sociedade brasileira vem conquistando continuamente espaço no interior do 

Estado.  

Gramsci tem como referência em seus escritos as sociedades ocidentais, a partir 

do Estado moderno, dialogando com os escritos de Karl Marx, para compreender a definição 

de Estado Ampliado.  

O Estado do século XX é analisado e descrito pelo pensador italiano dentro de um 

contexto de desenvolvimento mais orgânico e sistemático da sociedade. A sociedade é 

complexa e está permeada por um intenso processo de socialização política, cujos elementos 

autônomos (aparelhos privados de hegemonia) se fazem presentes entre os aparelhos 

                                                
3A concepção de “Estado Ampliado” foi utilizada pela primeira vez por Cristine Buci-Gluksmann, em 1980 
(COSTA; SIMIONATTO, 2012, p.13). 
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repressivos do Estado.  Em suas análises, descreve que o Estado é o espaço onde se concentra 

a luta de classes, portanto, é o lugar dos conflitos. 

Nesse sentido, suas contribuições para nosso trabalho são importantes, pois, de 

acordo com Vieira (2011),  

 
É nesse contexto que as contribuições de Gramsci nos são importante. Ao recorrer 
ao marxismo originário sobre a situação estrutural e superestrutural tenta 
compreender como funciona concretamente a sociedade moderna e seu 
desenvolvimento capitalista face aos novos e complexos contornos na realidade do 
Estado. Ele apontará que as alterações processadas na estrutura social irão refletir 
nas superestruturas, e dessa maneira, girará uma complexificação da lógica de 
funcionamento da sociedade. Essa complexificação, segundo Gramsci, consolida e 
difunde na sociedade, a partir das novas relações de produção e reprodução da vida, 
um Estado com funções ampliadas, que utilizando-se não só da coerção, mas 
também da persuasão – própria da sociedade civil, difunde ideias de mundo e de 
sociedade da classe burguesa dominante buscando obter consenso entre os diferentes 
grupos e classes sociais (VIEIRA, 2011, p. 97).  

 

No interior do Estado, os conflitos se estabelecem entre núcleos antagônicos 

(classe dominante/ classe dominada) que ao travarem embates se utilizam dos “aparelhos 

privados de hegemonia” para exercer alguma espécie de influência junto ao poder e/ou resistir 

à dominação.  
Esta é a fase mais estritamente política, que assinala a passagem nítida da esfera da 
estrutura para a esfera das superestruturas complexas; é a fase em que as ideologias 
geradas anteriormente se transformam em ‘partido’ entram em confrontação e lutam 
até que uma delas, ou pelo menos uma única combinação delas, tenda a prevalecer, a 
se impor, a se irradiar por toda a área social, determinando além da unicidade dos 
fins econômicos e em torno dos quais ferve a luta não no plano corporativo, mas 
num plano ‘universal’, criando assim a hegemonia de um grupo social fundamental 
sobre uma série de grupos subordinados (GRAMSCI, 2000, p. 41). 
 

O Estado Ampliado, para Gramsci (1980), é composto pela “sociedade política” 

(conjunto de aparelhos estatais que municiam as classes dominantes e lhes dão subsídios para 

impor a dominação através dos diferentes aparatos, tais como a burocracia, as forças policial e 

militar etc.), adicionado à “sociedade civil” (“aparelhos privados de hegemonia”, como os 

sindicatos, as igrejas, os partidos, a escola etc, ou seja, os sujeitos políticos coletivos que 

podem, diante dos conflitos, reforçarem a dominação e/ou resistirem a ela). Portanto, o 

conceito de Estado é 
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sempre no terreno da identificação do Estado e de governo, identificação que não 
passa de uma reapresentação da forma corporativo-econômica, isto é, da confusão 
entre sociedade civil e sociedade política, pois deve-se notar que na noção geral de 
Estado entram elementos que também são comuns à noção de sociedade civil (neste 
sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, 
hegemonia revestida de coerção) (GRAMSCI, 1980, p. 149). 

 

A essa concepção e identificação do Estado evidencia-se a correlação de forças, o 

espaço de disputa pela hegemonia e a luta de classes, cuja unicidade da sociedade política e 

da sociedade civil efetiva-se pelo domínio e/ou direção intelectual e moral que não se utiliza 

apenas da coerção, mas de uma relação consensual, na qual a hegemonia é manifesta através 

da estratégia da “guerra de posições”. 

No Estado Ampliado, a sociedade civil é parte e compõe junto o Estado, vista, 

portanto, como uma organização constituída de instituições complexas, públicas e privadas, 

articuladas entre si, cujo papel histórico varia através das lutas e das relações de grupos 

específicos e poderes, que se articulam através de consensos pela busca da hegemonia. 

Assim, para Gramsci, o Estado é composto por um binômio indissociável 

(sociedade civil e sociedade política) que, juntos, compõem a superestrutura. Essa noção 

ampliada de Estado caracteriza um movimento dialético de continuidade/ruptura ou 

conservação/superação da teoria marxiana clássica, ao incorporar novos e necessários 

elementos à dimensão da sociedade civil, a partir da descoberta dos aparelhos privados de 

hegemonia (COUTINHO, 2006, p. 44). 

Essa ideia do Estado Ampliado em Gramsci é organizada didaticamente por 

Violin (2006) da seguinte maneira: 

 

Sociedade política (Estado em sentido estrito, Estado-coerção): formada pelo 
conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio 
legal da repressão e da violência e que se identifica com os aparelhos coercitivos ou 
repressivos de Estado, controlados pelas burocracias. Por meio da sociedade 
política, as classes exercem sempre uma ditadura, uma dominação mediante 
coerção;  
Sociedade civil (Estado ético): organizações responsáveis pela elaboração e/ou 
difusão das ideologias, compreendendo as escolas, as igrejas, os partidos políticos, 
os sindicatos, as organizações profissionais, os meios de comunicação etc. No 
âmbito e por meio da sociedade civil, as classes buscam exercer sua hegemonia 
(buscam ganhar aliados para suas posições mediante a direção política e o 
consenso). Os seus portadores materiais são os "aparelhos privados de hegemonia", 
organismos sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em face da 
sociedade política (VIOLIN, 2006, p. 5). 
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Em razão disso, a sociedade política e a sociedade civil se fundem ao ponto de 

não permitir que haja apenas Estado-coerção (burocracia-militar). Por serem indissociáveis, 

tais sociedades permanecem numa constante luta de classes, mantendo o equilíbrio na 

correlação de forças. O conceito de Estado Ampliado desmistifica a ideia de um Estado que 

atende aos desejos e serve de instrumento de uma única classe. Na verdade, tem-se um Estado 

que representa um espaço de disputa e de diferentes projetos sociais, mas tendo um projeto 

hegemônico. 

Assim, segundo Vieira (2011), 

 
Por conta desse “novo” papel do Estado ampliado, as análises críticas de Gramsci 
mostrarão como age a classe burguesa para conseguir o consenso de toda a 
sociedade. Por meio das instituições privadas, incorporam funções até então 
somente encarregadas ao Estado, para produzir e reproduzir a visão de mundo 
burguês, dando a essa classe a direção cultural e intelectual da formação econômica 
e social. As sociedades políticas nesse sentido tornam-se relevantes no processo de 
reafirmação de uma sociedade incorporada numa hegemonia da classe dominante. E, 
tem o Estado, como destacado por Marx uma instituição que incorpora uma 
determinada classe (VIEIRA, 2011, p. 98). 

 

Toda essa percepção levou Gramsci a rever alguns conceitos da tradição marxista 

e fazer uma análise do Estado em sua relação com a sociedade, pois estava convencido, de 

fato, de “que se nas lutas das classes trabalhadoras havia muita generosidade, faltava, porém, 

um projeto de Estado e de sociedade que tornasse os trabalhadores mais organizados e 

independentes diante dos sistemas totalitários e das teorias liberais, então hegemônicas” 

(SEMERARO, 1999, p. 69). 

A composição da sociedade civil para Gramsci (1980) é o elo com a sociedade 

política para a existência do Estado, em sua independência legítima. Portanto, 

 
é essa independência material (...) que funda ontologicamente a sociedade civil 
como uma esfera própria, dotada de legalidade própria, e que funciona como 
mediação necessária entre a estrutura econômica e o “Estado-
coerção”(COUTINHO, 1981, p. 93). 

 

A sociedade civil não retrata apenas as liberdades individuais e muito menos atua 

nas atividades econômicas dos grupos particulares, mas é, principalmente, o espaço 

conquistado pelas diversas organizações voluntárias, da elaboração de ideologias e culturas, 
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da formação da subjetividade, dos embates políticos, das mobilizações populares 

(SEMERARO, 2006, p. 167). 

É sobre uma nova concepção e/ou expansão de um novo tipo de sociedade civil 

que se pautam as reflexões de Gramsci. Tais pensamentos partem da realidade concreta, das 

inexoráveis transformações históricas, cujas organizações de massa demandam uma 

“socialização política” e, portanto, a ampliação do conceito do Estado tradicional4. 

A história não é linear. Logo a sociedade, os fatos e os acontecimentos são 

acúmulos dessa não linearidade, oscilação sobre a qual Gramsci referenda. A dialética nas 

relações entre Estado e sociedade civil compõe o campo de lutas de classes, correlações de 

forças que irradiam toda esfera social. 

Segundo Avritzer (2012), sociedade civil é um conceito relacionado aos países da 

Europa e aos Estados Unidos. Tal conceito surgiu, em meados de 1820, como uma dimensão 

dualista capaz de expressar duas mudanças trazidas pela modernidade ocidental, a 

diferenciação entre as esferas econômica e familiar, com a abolição da escravidão, e a 

diferenciação entre Estado e sociedade, causada pela especialização sistêmica do Estado 

moderno.  

Neste trabalho fixamos os estudos da relação e da mediação entre Estado e 

Sociedade civil a partir da década de 1980, mas reconhecendo que essa relação foi se 

desenvolvendo no Brasil gradualmente em meados do século XX. Por isso, retomaremos 

alguns pontos na história brasileira para explicar esse desenvolvimento.  

Foram diversas as razões que levaram o Brasil à emergência de uma sociedade 

civil. Uma delas se cristalizou pela forma antidemocrática adotada pelo autoritarismo 

brasileiro. É na década de 1980, com a redemocratização da sociedade brasileira e o fim da 

ditadura militar, que se percebe uma reorganização na natureza das relações entre Estado e 

sociedade civil. No entanto, esse período de processo de busca pela autonomia foi cercado de 

contradições e mediações.  

                                                
4 A ampliação da teoria marxista de Estado, em Gramsci, tem sempre um caráter dialético. “Os novos elementos 

aduzidos por Gramsci não eliminam o núcleo fundamental da teoria ‘restrita’ de Marx, Engels e Lenin (ou 
seja, o caráter de classe e o momento repressivo de todo o poder do Estado), mas o repõem e transfiguram ao 
desenvolvê-lo através do acréscimo de novas determinações” (SEMERARO, 1999 apud C. N. Marxismo e 
política, op. cit., p. 53 
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Vale ressaltar que, nesse período a revitalização da sociedade civil por meio de 

associações institucionais, a exemplo dos conselhos, mas também de associações voluntárias 

(moradores, pais, projetos, ONG’s etc). Essa presença de instituições significou também a 

tentativa de propor formas de administração de políticas sem a participação apenas da força 

coercitiva do Estado. 

Assim, para Vieira (2011), as análises de Gramsci  

 
procuram não só reafirmar que ocorreram alterações no âmbito das relações sociais 
de produção material e, portanto, que precisam ser combatidas, mas também que, 
ocorreram alterações nas relações político-ideológicas e culturais. Nesse contexto, 
ele nos indica que o objetivo da luta revolucionária não deve somente ser na 
dominação e controle no âmbito da produção material, mas principalmente na 
direção política e cultural-ideológica da sociedade (VIEIRA, 2011, p. 98). 

 

Por essa razão, os embates políticos e sociais por um projeto de nação de bases 

democráticas anunciavam a reestruturação do Estado, emergindo daí a necessidade de 

ampliação do Estado brasileiro. A partir da promulgação da Constituição Federal,/1988, o 

país vivenciou um processo de revitalização da vida política, civil, participativa, que expressa 

o grande desejo do controle social da vida pública, da vida política brasileira.  

 

1.2 ESTADO AMPLIADO: O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

A relação imbricada entre o Estado e a sociedade civil no Brasil vai sendo 

delineada a partir da década de 1980, quando a sociedade brasileira busca maior participação 

na vida pública. É no contexto das sociedades capitalistas que a atuação da sociedade civil vai 

demarcando sua posição, expressa por diferentes aparelhos privados de hegemonia das 

diferentes classes sociais com seus projetos de transformação e/ou de conformação.  

Ao mesmo tempo, a ação do Estado, segundo Sader (2005), “ganha suas formas 

históricas das condições gerais das relações de produção na sociedade. [...] em função do grau 

de desenvolvimento das lutas de classe em cada formação social” (SADER, 2005, p. 98). 

Na perspectiva da teoria clássica marxista, as estruturas econômicas e políticas do 

Estado são o espaço onde se unificam e mantêm os interesses burgueses. Na teoria de Estado 

Ampliado, não é apenas nas ações do Estado que se faz presente a repressão, “mas uma luta 
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por hegemonia da burguesia na superestrutura” (MONTAÑO  & DURIGUETTO, 2001, p. 

45).  

A hegemonia em Gramsci não é simplesmente a dominação burguesa pelo poder 

econômico e político, mas uma dominação social, que se legitima através do consenso das 

classes trabalhadoras, não apenas no plano econômico, mas, também, no plano 

político/ideológico pela burguesia. Sendo assim, “toda relação de hegemonia é 

necessariamente uma relação pedagógica” (GRAMSCI, 2001, p. 399), uma relação social 

ativa de modificação do ambiente cultural existente.  

A discussão realizada por Gramsci (1980), ao dizer que “Estado = sociedade 

política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção”, (GRAMSCI, 1980, p, 

149), demonstra que a ‘sociedade civil’ e a ‘sociedade política’ servem de mecanismo para 

manter a supremacia da classe burguesa e ainda permanecer agindo coercitivamente, mas, 

agora, com a autorização de grupos sociais que ora dominam, ora são dominados. Diante 

disso, Paro (1991) destaca que 

 
Em outras palavras, somente através dos organismos da sociedade civil e de seus 
mecanismos persuasivos, uma classe deixa de ser meramente dominante e passa 
também a exercer a hegemonia na sociedade. Hegemonia que decorre precisamente 
do sistema de alianças que a classe dirigente consegue estabelecer em torno de seus 
propósitos por parte da população geral, que os toma como se fossem ao encontro de 
seus interesses coletivos e não dos interesses particulares da classe no poder (PARO, 
1991, p. 86) 

 

Essa dominação não está apenas no nível daqueles que formam a base estrutural 

na sociedade capitalista, mas ocorre também com a classe operária, reafirmando um ciclo 

simultâneo de alternância em que a ideologia/folclore desempenha um papel significativo. Ao 

mencionar a ideologia nesta perspectiva, percebe-se que 

 

Neste nível intermediário, como “elemento do senso comum desagregado” 
(Gramsci, 1978), encontra-se a religião que embora seja composta por elementos 
ideológicos e culturais variados, do presente e do passado, possui elementos que são 
intrínsecos à concepção de mundo dominante, os quais ele assimila e veicula de 
maneira própria. A ideologia dominante impregna também o folclore, que é a 
“concepção do mundo e de vida” dos estratos mais baixos da população. 
Concepções do mundo, todavia, “não elaborada e assistemática”, e que mais se 
constitui num aglomerado de “fragmentos de todas as concepções do mundo e da 
vida que se sucedem na história.” (PARO, 1991, p. 89). 
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Superar essas ideologias fragmentadas é tarefa importante da sociedade civil, a 

qual tem papel relevante na luta pela hegemonia da classe revolucionária. Isso porque, nessa 

sociedade, a “burguesia enquanto classe hegemônica, não apenas domina (poder estatal da 

sociedade política), mas ao mesmo tempo, dirige (consenso, sociedade civil) os diversos 

grupos sociais” (PARO, 1991, p. 96). 

Por isso, a hegemonia é conceito de suma importância para Gramsci, pois é 

conquista e “pressupõe, além da ação política, a constituição de uma determinada moral, de 

uma concepção de mundo, numa ação que envolve questões de ordem cultural” (COSTA, 

2005, p. 49). 

A luta pela hegemonia depende da estratégia da luta das classes, por longo prazo, 

para a conquista de posições decisivas, passo a passo. Gramsci lembra ser no terreno das 

ideologias que “os homens adquirem consciência dos conflitos que se verificam no mundo 

econômico” (GRAMSCI, 2000, p. 50).  

Sendo assim, a “guerra de posições” nas sociedades burguesas aparece como uma 

estratégia, que altera as condições para a consolidação das lutas de classe, impondo novas 

formas de dominação, e, por isso, exige modificações no direcionamento das lutas 

revolucionárias. Ao fazer reflexões acerca do que dizia Lenin, Costa (2005) descreve que 

 
Após a revolução socialista de 1917, na Rússia, o movimento comunista 
internacional viu-se, mais uma vez, envolvido na crença de que a ruptura histórica 
com o capitalismo era iminente e que uma nova onda revolucionária iria varrer o 
mundo, estabelecendo rapidamente, na Europa e no Ocidente, uma nova sociedade 
dirigida pelos operários (COSTA, 2005, p. 41). 

 

Nesse sentido, há dois tipos de luta: as lutas políticas e a guerra militar. Na guerra 

militar, o objetivo estratégico é destruir o inimigo e chegar à paz. Na luta política, mesmo que 

se vença a guerra e se conquiste o espaço permanentemente, o combate não acaba, continua 

em outro plano, no plano político e da “preparação” militar. Segundo Gramsci (1980), a luta 

política da Índia contra os ingleses (e, em certa medida, a luta da Alemanha contra a França 

ou Hungria contra a pequena Entente) conhece três formas de guerra: de movimento, de 

posição e subterrânea. A resistência passiva de Ghandhi é uma guerra de posição, que, em 

determinados momentos, se transforma em guerra de movimento e, em outros, em guerra 

subterrânea: o boicote é guerra de posição (grifo nosso), as greves são guerras de movimento, 
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a preparação clandestina de armas e elementos de assalto é guerra subterrânea (GRAMSCI, 

1980, p. 68). 

A “guerra de posições” não trata apenas de conquistar o poder do Estado, uma vez 

que esse pode ser conseguido sem necessitar da ação de uma parcela significativa da 

sociedade civil. Ela está na conquista, cada vez mais fortemente, por espaços mais amplos no 

interior do Estado, de forma sutil, para que, quando este perceba a concordância de vários 

segmentos, já esteja instaurado. Não há, nesse contexto, o sentido de força bélica, mas de uma 

força imperceptível que enfraquece as defesas do “inimigo”. 

 
A luta deve constituir-se, pois, não numa “guerra de movimento”, em que se busca 
atingir determinado objetivo de forma frontal, fulminante e decisiva, mas numa 
“guerra de posições”, na qual são conquistados espaços sucessivamente mais amplos 
no interior da sociedade civil, reservando o assalto ao Estado apenas para quando já 
tiver conseguido a concordância e a colaboração dos vários setores da sociedade 
civil (PARO, 1991, p. 96). 

 

Para Gramsci, essa luta, apesar de evidenciar a crise do capitalismo, não 

necessariamente exprime a ideia de revolução do proletariado, pois não seria imediata. Com 

base no que vivenciou, nos conselhos operários em 1920, tanto na sua derrota como no seu 

esvaziamento, a tão almejada revolução aconteceria diante de uma conscientização das 

massas, bem como sua preparação para assumir o poder. Acerca disso é preciso compreender 

que 

 
A tomada de consciência política reveste-se, assim, de importância fundamental para 
a participação dos componentes da classe operária no processo de criação de um 
novo sistema hegemônico. Através dela, eles se percebem ao mesmo tempo como 
sujeitos da história e como membro do único grupo social com condições de assumir 
a direção de um movimento radical de transformação social (GRAMSCI, 2000, p. 
58). 

 

Ainda sobre os conselhos operários e na certeza de uma revolução de bases, 

Martorano (2011), ao citar Gramsci, descreve que 

 
Mediante o “Estado de transição” a nova democracia é, essencialmente, a afirmação 
do poder operário na fábrica por meio dos conselhos, o que leva a afirmar que a 
fábrica é o lugar onde a “classe operária se funde num corpo orgânico determinado” 
constituindo-se enquanto “a célula de um novo Estado” fazendo com que o próprio 
Estado socialista possa surgir (MARTORANO, 2011, p. 31). 
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Na atualidade da educação brasileira, muito se discute sobre o papel da sociedade 

civil e do Estado e sobre suas relações na administração de Políticas Públicas direcionadas ao 

cenário educacional. Examinar o papel do Estado implica necessariamente entender a 

dinâmica das relações sociais, assim como o conjunto de forças da sociedade civil que 

ocupam os espaços públicos e que, cada vez mais, conquista lugares sucessivamente mais 

amplos no interior do Estado para assegurar os direitos sociais, a exemplo do direito à 

educação. 

Um dos canais que caracteriza a composição do Estado Ampliado são os 

Conselhos Municipais de Educação/CME, órgãos colegiados, criados pelo Estado como um 

instrumento de controle e burocratização das questões educacionais que, ao longo do tempo, 

estruturaram-se e adquiriram tamanha complexidade, inerentes às sociedades modernas.  

Nesse sentido, esse órgão de Estado, composto pela sociedade política e sociedade 

civil (aparelhos privados de hegemonia), dá origem a uma estrutura complexa, de intensa 

socialização política, em que os grupos e as classes sociais lutam por hegemonia e consenso. 

Por isso, a sociedade civil tem papel relevante nesse espaço de luta pela hegemonia da classe 

revolucionária.  

Os Conselhos Municipais de Educação/CME, embora com organização e com 

funções distintas das quais têm os conselhos operários a que Gramsci se refere, é uma 

conquista da sociedade civil contra a dominação e a coerção do Estado. 

Dessa maneira, o CME exerce papel de articulador e mediador das demandas 

educacionais junto aos gestores municipais, desempenhando, assim, a “guerra de posições”, 

na qual são conquistados espaços sucessivamente mais amplos no interior do Estado em busca 

da garantia de direitos sociais e políticos que atendam à demanda educacional em âmbito 

local. 

A constituição dos conselhos de educação efetiva a concepção ampliada do 

Estado. Por ter natureza colegiada, constitui-se de um corpo coletivo que está unido em torno 

de um projeto político comum (a educação). É um grupo heterogêneo, pois representa 

diferentes classes (Executivo, Legislativo, Professores, Alunos, Pais de alunos, Sindicatos, 

Coordenadores Pedagógicos etc.), marcadas por contradição, ou seja, marcadas por interesses 

distintos que podem reforçar a dominação, a coerção do Estado e/ou podem resistir em prol de 
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um interesse comum, no caso, a educação, enquanto direito, e a oferta de educação com 

qualidade. 

Nesse sentido, a “guerra de posições” é manifesta nos conselhos. Essa afirmativa 

parte do entendimento de que os movimentos ligados à educação lutaram para conquistar o 

espaço (e conquistaram!) e lutam no plano político/ideológico até os dias atuais para 

consolidar os conselhos enquanto voz da sociedade, portanto, fazem ‘guerra de posições’. As 

ações fiscalizadoras, deliberativas e de controle social traduzem nos conselhos a ‘guerra de 

posições’, enquanto luta e resistência.  

De certo que a crescente participação da sociedade na gestão de políticas públicas, 

a partir da década de 1980, vem viabilizando sua intervenção nos processos de tomada de 

decisão sobre os assuntos educacionais (leis, financiamento, alimentação, transporte etc.), por 

meio dos canais de participação institucionalizados como os comitês, as comissões, os 

colegiados, os conselhos populares (aqui destacamos o CME). 

A Carta Magna de 1988 reinaugura, com diretivas, afirmando a importância dos 

conselhos de educação para auxiliar a definição de políticas públicas de educação, destacando 

o papel da população no poder de participação efetiva em todo processo de decisão política. O 

governo, dessa forma, é entendido como descreve Hofling (2001): 

 
Um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 
determinado período (...) é o Estado implantando um projeto de governo, através de 
programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. Estado não pode 
ser reduzido à burocracia pública, aos organismos estatais que conceberiam e 
implementariam as políticas públicas. As políticas públicas são aqui compreendidas 
como as de responsabilidade do Estado - quanto à implementação e manutenção a 
partir de um processo de tomada de decisões que envolvem órgãos públicos e 
diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada. 
Neste sentido, políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais. (..) 
Nestes termos, entendo educação como uma política pública social, uma política 
pública de corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente 
por seus organismos (HOFLING, 2001, p. 31). 

 

Nessa direção, a Constituição de 1988, em seu art. 211, afirma o município como 

ente federativo autônomo e, assim, estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios “organizarão os seus sistemas de ensino”, definindo, como competência desses 

últimos, a atuação no ensino fundamental e pré-escolar. 
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Além disso, com a constituição dos conselhos, na representação social, efetiva-se 

a abertura de espaços públicos de participação, que, potencialmente, favorece a consolidação 

de bases democráticas na gestão pública.  

Os conselhos vêm desempenhando, assim, um papel fundamental na organização 

do sistema de ensino no Brasil, atuando, como descreve Teixeira (2004), na formalização do 

sistema e na uniformização do modelo de escolas consagrado no país, e eles assumiram a 

tarefa de normatizar o processo de ensino, estabelecendo as bases para o seu 

acompanhamento e a sua avaliação. Vêm, dessa maneira, cumprindo o papel para o qual 

foram criados, construindo conhecimentos sobre a organização e a administração do ensino, 

definindo rumos, criando alternativas de ação (TEIXEIRA, 2004, p. 701).  

Logo, a participação da sociedade civil na reorganização do Estado Ampliado “era 

apresentada como necessária para garantir o controle social e uma melhor eficiência na gestão 

dos recursos públicos” (LEAL, 1990, p. 93). Vale salientar que nem sempre a sociedade civil 

participou das tomadas de decisão junto ao Estado. O retrato da participação da sociedade 

civil brasileira nos espaços públicos mostra, como esperado, que o processo de construção 

democrática não é linear, mas contraditório e fragmentado (DAGNINO, 2002, p. 279). 

Isso se deve à relação entre Estado e sociedade no Brasil, que se constituiu a partir 

de um processo histórico conflitivo, marcado pela política tradicional, centrada no 

autoritarismo, em que o Estado representado por um “conjunto de forças que ocupa o poder 

em vários níveis (municipal, estadual e federal), mas especialmente a estrutura estatal, cujo 

desenho autoritário permanece largamente intocado e resiste aos impulsos participativos” 

(DAGNINO, 2002, p. 279). 

Dessa forma, durante a passagem de um regime ditatorial para um regime 

democrático, a sociedade civil, através dos “aparelhos privados de hegemonia” dentre eles, o 

CME, inicia conquistas nos espaços de expressão de suas demandas que foram, em parte, 

incorporados em processos de decisão política no âmbito nacional e local.  

Em consonância, também houve a incorporação do discurso da participação e da 

descentralização por parte de setores políticos tradicionais (classe dominante) que buscavam 

renovar seus discursos e propostas como forma de legitimação política. Segundo, Gramsci 

(1980),  
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Hegemonia (sociedade civil) e divisão dos poderes. [...] constituem o resultado da 
luta entre a sociedade civil e a sociedade política de um determinado período 
histórico, com certo equilíbrio instável entre as classes, determinado pelo fato de 
que algumas categorias de intelectuais (a serviço direto do Estado, especialmente 
burocracia civil e militar) ainda estão muito ligadas às velhas classes dominantes 
(GRAMSCI, 1980, p. 95). 

 

Nessa arena política, lugar de lutas e representações de forças (econômicas e 

ideológicas), observa-se que os espaços públicos de legitimação não pertencem apenas ao 

Estado-coerção, mas à sociedade civil que, nessa esfera, agora pode decidir/optar pela 

manutenção em seu favor e/ou pela revolução em favor do coletivo. Haverá sempre a regra - 

elemento formal, decorrente do sistema normativo-institucional, e o jogo - resultado de um 

conjunto de circunstâncias histórico-político-sociais, que caracteriza a ação política de todos 

que, de alguma maneira, estão envolvidos com a institucionalização e o funcionamento da 

gestão democrática do ensino público (MENDONÇA, 2000 p. 36-37). 

É nesse cenário de embates e conflitos que o CME, através da representatividade 

de diferentes segmentos da sociedade civil, tem o papel institucional, junto aos governos, de 

elaborar as políticas educacionais, assim como de fazer o controle social, fiscalizando-as, 

tendo em vista que a educação é um direito inalienável a todos. 

Daí a necessidade e/ou emergência da concepção ampliada de Estado, pois, nessa 

conjuntura estatal, as lutas e as conquistas, os avanços e os retrocessos que, ao longo da nossa 

história, vieram se metamorfoseando para consolidar a equidade no contexto social, devem 

ser entendidos, bem como devem ser erguidas bandeiras de luta por uma educação de direitos 

e de qualidade. 

 

1.3 LUTAS E CONQUISTAS, AVANÇOS E RETROCESSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

A configuração do Estado brasileiro incorporou múltiplas faces nas esferas 

políticas, sociais e econômicas, no decorrer de sua construção, evidenciando a contraposição 

dos projetos antagônicos no seio da sociedade brasileira. 

No final da década de 1970, com o regime militar em crise diante de um cenário 

econômico caótico e com o descontentamento da classe média, o movimento pela anistia e as 
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greves operárias organizadas pelos sindicatos promoviam drásticas mudanças na arena 

política do país.   

A sociedade civil organizava-se continuamente, dando um passo por vez e 

aglutinando-se entre si, conquistando cada vez mais espaço para intervir nas políticas 

públicas, e, principalmente, nas políticas educacionais. A anistia fortaleceu a sociedade civil 

com o crescimento dos movimentos oposicionistas em defesa das questões sociais e políticas. 

Shiroma (2011) comenta que 

 
O bordão da oposição era mudança: no regime político, na economia, na gestão dos 
negócios públicos - mudança democrática que se assente em uma ativa participação 
popular (SHIROMA, 2011, p. 38).  

 

Nesse contexto de lutas, no movimento pela anistia, fizeram-se presentes instituições 

privadas, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que mostravam 

uma vitalidade de luta e de ressurgimento da sociedade civil fortalecida. 

Na década de 1980, diante de uma crise do capital, “a economia brasileira viveu 

processos de acomodamento, com a imposição da hegemonia do capital financeiro, que 

finalmente desembocou no neoliberalismo, iniciado no final da década, ainda no governo 

Sarney” (GENTILI; SADER, 1995, p. 36). 

O início da “Nova República” é marcado de alianças de conciliação conservadora, 

resquícios do regime militar que ainda se fazia presente, como parte da transição democrática. 

No entanto, essas alianças revelaram as incoerências de um processo político, bem como a 

manutenção de um poder conservador das classes dominantes brasileiras. 

Na contramão das acomodações de ordem política, na educação ocorre um 

movimento atípico com a criação da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes da Educação), 

órgão sob a tutela do MEC, em meio a interesses conflituosos no que tange ao financiamento, 

uma vez que, no plano econômico, o modelo que vigorava ainda era o militar. 

Dos acordos realizados entre dirigentes da educação e o MEC, deu-se início ao 

processo de municipalização com as seguintes condições: descentralização de recursos, escola 

unitária, política de valorização ao magistério, independência entre os poderes públicos 
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(federal, estadual e municipal), reestruturação dos órgãos de ensino e criação dos Conselhos 

Municipais de Educação (SHIROMA, 2011, p. 38). 

Diante das diversas situações e dos conflitos provenientes dos embates entre o 

Estado e a sociedade, as bandeiras de luta, propostas por educadores, eram a constituição de 

um sistema de ensino orgânico (reivindicado desde a década de 1930), tendo a educação 

como direito público e subjetivo, cabendo ao Estado prover essa educação, com a 

universalização do ensino e a erradicação do analfabetismo.  

Essas bandeiras de luta foram representadas pelos poucos partidos de oposição que 

conseguiram a vitória, ainda no início dos anos 1980, em estados e municípios, com apoio de 

movimentos sociais da época que projetaram uma política educacional diferente da política 

que vinha se arrastando ao longo do tempo com os resquícios do regime militar (SHIROMA, 

2011, p. 38). 

A década de 1980, também conhecida como a “década perdida”, marcada por 

conflitos sociais e econômicos, como altas taxas de juros, inflação descontrolada e 

desemprego proveniente da ampla abertura do mercado, refletiu o novo período e deixou 

como herança o desequilíbrio financeiro do setor público (GENTILI; SADER, 1995, p. 35). 

Com um governo enfraquecido pelas promessas não cumpridas, a sociedade civil, 

caminhando ainda que a passos lentos, organizava-se e a “oposição erguia o bordão da 

mudança” que também era o bordão das bandeiras dos que se interessavam por educação. 

Segundo Shiroma (2011), os novos partidos de oposição, criados dentre outros, a 

partir de associações acadêmicas, científicas e sindicais, como a Associação Nacional de Pós- 

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior (ANDES), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e os 

eventos de grande porte como a Conferência Brasileira de Educação (CBE) e as reuniões 

anuais da (SBPC), expressavam as bandeiras de luta com alguns pontos, entre os quais, a 

democratização da gestão, ou seja, reivindicavam a 

 
democratização dos órgãos públicos, administração do sistema educacional, não só 
pela recomposição de suas esferas, como transparência em suas ações, a 
descentralização administrativa e pedagógica, a gestão participativa dos negócios 
educacionais, a eleição direta e secreta para dirigentes de instituições de ensino, a 
instituição de comissões municipais e estaduais de educação autônomas e 
amplamente compostas para acompanhamento e atuação nas políticas educativas, a 
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supressão do Conselho Federal de Educação em razão de seu caráter privatista 
(grifo nosso) (SHIROMA, 2011, p.41). 
 

Ainda que sejam consideradas “perdidas”, no plano do modelo econômico, 

transformações significativas na esfera política e social, como as Diretas Já!, a eleição de um 

civil para presidência da República, a Assembleia Constituinte e a Constituição Federal 1988, 

refletem conquistas na arena política brasileira e no cenário educacional. Em destaque a 

notável presença da sociedade civil que mostrou uma extraordinária vitalidade na luta por 

mais participação nas decisões do Estado.  

A “Constituição Cidadã” de 1988, no que diz respeito à participação popular, 

além de inserir institutos de democracia direta, assegurou outras possibilidades de 

participação da população nas decisões de governo, tanto no planejamento municipal, como 

em algumas áreas de políticas sociais. No título das disposições gerais, a descentralização e a 

participação da sociedade civil na gestão administrativa das políticas públicas são 

asseguradas.  

Para Shiroma (2011), nesse novo cenário de luta contra o regime ditatorial, vai se 

configurando a necessidade de novas formas de relação entre Estado e sociedade como 

alternativos a modelos centralizados e autoritários. Dos consensos acerca do que deveria ser o 

projeto nacional de educação, a Assembleia Constituinte, que possuía um caráter autônomo, 

foi substituída por um Congresso Nacional que, ora assumia uma postura conservadora, ora 

uma postura populista, como uma colcha de retalhos. Muitas das reivindicações dos partidos 

de oposição para educação, como “as sugestões aprovadas na Carta de 1986, na IV CBE, 

foram sintetizadas quase que na íntegra ao capítulo da educação da nova Carta Magna” 

(SHIROMA, 2011, p.40-41).  

Na década de 1990, a “ideologia neoliberal” encontrou em terras brasileiras um 

terreno propício para uma reorganização política, cujos “reclamos da grande burguesia” e do 

“povão” buscavam um “Salvador”. Alguém com carisma e competência capaz de solucionar 

os problemas econômicos e as mazelas sociais do país. Gentili e Sader (1995) comentam 

sobre o “neoliberalismo à brasileira”: 

 
A eleição de Collor deu-se neste clima, no terreno fértil onde a dilapidação do 
Estado preparou o terreno para um desespero popular, que via no estado 
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desperdiçador, que Collor simbolizou com os marajás, o bode expiatório da má 
distribuição de renda, da situação depredada da saúde, da educação e de todas as 
políticas sociais. Foi este voto que elegeu o Bismarck das Alagoas. Então, surgiu o 
neoliberalismo à brasileira (GENTILI; SADER, 1995, p. 25). 

 

Com uma política econômica totalmente voltada para as exigências globais do 

mercado internacional, a exigência ao domínio de novas tecnologias ditava as regras no 

cenário político e social. A necessidade de “mão de obra qualificada”, para atender à 

modernidade tecnológica que adentrava ao país, “disseminou a ideia de que para “sobreviver” 

à concorrência do mercado, para conseguir manter um emprego, para ser cidadão do século 

XXI, seria preciso dominar os códigos da modernidade” (SHIROMA, 2011, p.47), cabendo à 

educação brasileira, mais uma vez, salvar o país e servir como base de sustentação da 

economia brasileira. 

Decorrente de embates e lutas acirradas por mais espaço junto ao Estado para 

discutir e elaborar políticas para a educação brasileira, em 1987, iniciaram-se as discussões 

para o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, em 1996, após quase uma 

década de enfrentamento entre a sociedade civil e o Estado, foi aprovado. Tinha-se um projeto 

misto que continha aspirações, de um lado, da sociedade civil, de outro, das intenções do 

governo. No entanto, esse embate político para consolidação da LDB não foi um processo 

simples, retomaremos essa discussão no capítulo II. 

A Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 

aprovada em 20 de dezembro de 1996, trouxe inúmeras mudanças na organização do Sistema 

Nacional de Educação, dentre elas, a gestão democrática, assim como a autonomia para que 

os municípios pudessem organizar sua rede de ensino.  

O surgimento do Estado Ampliado no Brasil trouxe, em seu bojo, uma série de 

demandas e propostas dos espaços públicos, organizada pela sociedade civil, em torno da 

universalização dos direitos e da participação dessa mesma sociedade civil nas questões do 

Estado, mas também da gestão das políticas públicas direcionadas à educação.  

No entanto, as reformas políticas da década de 1990 foram marcadas pelo 

discurso, por parte do Estado, do acesso e da garantia à permanência dos educandos na escola. 

Porém, o objetivo maior era assegurar os interesses econômicos neoliberais, subordinando as 
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políticas sociais nessa direção. Nesse sentido, a sociedade civil foi golpeada pelo Estado 

brasileiro em suas reivindicações, fazendo prevalecer os interesses do capital.  

Todo o processo de redefinição de políticas educacionais nesse período foi 

preparado para atender aos órgãos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que juntos organizaram a 

Conferência Mundial de Educação para Todos para cobrar dos países reformas na educação 

básica com vistas a difundir e expandir o projeto educacional internacional alicerçado no 

ideário neoliberal.  

Logo após a Conferência, o Estado brasileiro redefiniu metas locais a partir dos 

acordos firmados com esses organismos multilaterais, com objetivo de atender ao projeto 

elaborado por eles. Sobre isso Aragão (2007) comenta que 
Década após década, as políticas educativas tem refletido mais os interesses de 
acomodação e formatação da sociedade brasileira ao padrão secular de Casa Grande 
e Senzala e aos interesses econômicos associados à lógica de acumulação do 
capitalismo. Deste modo, somos simpáticos e cativantes seguidores das orientações 
e recomendações dos organismos financeiros internacionais, que sempre tão 
solícitos e atenciosos - afinal querem nos tirar da miséria material em que 
sobrevivemos há séculos! - sabem planejar as nossas metas em educação e até 
mesmo indicarmos mui amigavelmente(!), através de “Recomendações” 
convincentes, quais os objetivos que devemos perseguir na organização e 
implementação de nossos sistemas de ensino (ARAGÃO, 2007, p. 190). 

 

Uma série de programas de corte social foi implementada ao longo da década de 

1990, mesclando o pedagógico (para assegurar o acesso/aprendizagem) e o econômico 

(transferência de renda), sob a orientação do MEC. Destacam-se alguns deles: Acorda Brasil! 

Tá na hora da escola!(1995); Guia do Livro didático de 1ª a 4º séries (1996); programa de 

transferência de renda (bolsa escola/ família lançado em 1995 e implantado na federação em 

2001) que condicionava a frequência do estudante à escola.  

No que concerne ao financiamento, o MEC implementou vários programas, como 

Dinheiro Direto na Escola (1995) (transferência de recursos diretamente para as unidades 

escolares), Programa de Renda Mínima, Fundo de Fortalecimento da Escola 

(FUNDESCOLA, (1997)), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF, (1997)) e o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP), aprovado em 1997. Vale salientar que boa parte desses programas 
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destinava-se à adoção de tecnologias de informação e de comunicação como a TV Escola e o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), criado em 1997. 

A reforma na educação também priorizou as intervenções de natureza avaliativa, 

como a implantação do Senso Escolar, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

em 1990, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 1998 e o Exame Nacional de 

Curso (Provão) em 1995.  

Todas essas ações promovidas pelo Estado contaram com apoio e parceria de 

entidades da sociedade civil, de empresas e de órgãos de governo que são “referidos como 

colaboradores técnicos e financeiros, agências internacionais como Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a UNESCO, a Organização dos Estados 

Americanos, a Organização dos Estados Ibero-Americanos” (SHIROMA, 2011, p. 75). 

As políticas educacionais e a lógica pela qual foram criadas na década de 1990 se 

estenderam para as décadas seguintes. Alguns desses programas permanecem com o mesmo 

nome, a exemplo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), outros foram ampliados, 

no caso, FUNDEF/FUNDEB, e outros apenas foram substituídos por outras siglas. 

Na década de 2000, seguindo ainda orientações dos organismos internacionais, 

bem como as reivindicações políticas da sociedade civil, o governo implementou políticas 

educacionais (revestidas de programas), a fim de resolver os problemas de evasão, repetência, 

assim como de acesso e permanência na educação com qualidade.     

O Programa Mais Educação é um desses programas, proposto pelo Governo 

Federal em 2007, cujo objetivo é “induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação Integral no Brasil contemporâneo” (MEC/SECAD, 

2010). De acordo com o MEC, esse programa integra as ações do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) como uma estratégia do Governo Federal. Suas ações são empreendidas 

conjuntamente pelos Ministérios da Educação (MEC), da Cultura (MINC), do Esporte (ME), 

do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da 

Ciência e da Tecnologia (MCT), e também da Secretaria Nacional de Juventude e da 

Assessoria Especial da Presidência da República. 

Esse programa ainda “pressupõe uma ação conjunta, que no âmbito das escolas 

públicas, prevê o desenvolvimento do trabalho coletivo para a construção de um projeto de 
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educação que valorize o respeito aos direitos humanos, bem como o exercício da democracia” 

(BRASIL, 2007). Essa iniciativa do governo federal visa também combater os alarmantes 

índices de evasão e repetência – segundo dados do Ministério da Educação, ocorreram 24,3% 

de evasão na educação básica no ano de 2012 –, assim como as situações de vulnerabilidade 

de crianças em idade escolar. 

A educação integral que o MEC, através deste Programa quer evidenciar, objetiva 
[...] integralizar com as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as 
comunidades escolares, visando o incentivo à criação de espaços educadores 
sustentáveis com a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à 
gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade 
ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; [...] a 
articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a 
produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a formação inicial 
e continuada dos profissionais no campo da educação integral (BRASIL, 2010). 

 

Ao analisar o programa Mais Educação e sua proposta, observa-se que se trata de 

mais uma política focalizada, cujo objetivo para além do pedagógico – processos de 

ensino/aprendizagem, demonstra grande preocupação em reduzir e/ou amenizar problemas de 

ordem social.  

Essa característica de política de governo, criada para administrar as mazelas 

sociais, não está presente apenas no Programa Mais Educação, mas em grande maioria dos 

“programas educacionais” desenvolvidos nas últimas décadas. No Brasil, as políticas públicas 

para educação, implementadas nos últimos anos, buscaram homogeneizar e justificar as 

reivindicações da sociedade civil, articulando os interesses particulares com os das demais 

classes de modo que eles venham a se constituir em interesse geral. Busca-se um consenso 

nas alianças de classe, tentando obter o consentimento ativo de todos segundo os padrões de 

sua direção.   

A organização do sistema educacional brasileiro revela a dinâmica das relações 

sociais e políticas do país, no sentido de que a educação acompanha em sua trajetória histórica 

lutas, conflitos, avanços e retrocessos. Nesse sentido, a construção, planejamento e 

implementação das políticas educacionais são decorrentes das intervenções, reivindicações, 

anseios advindos da sociedade civil, mas que também traduzem os projetos hegemônicos para 

a consolidação de um determinado modelo de educação/sociedade.  
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2 OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO? 

 
Filosofia é a concepção de mundo que representa a vida intelectual 
e moral (catarse de uma determinada vida prática) de todo um 
grupo social, concebido em movimento e considerado, 
consequentemente, não apenas em seus interesses atuais e 
imediatos; ideologia é toda concepção particular dos grupos 
internos da classe, que se propõe a ajudar a resolver problemas 
imediatos e restritos (Antonio Gramsci). 

 

A palavra “Conselho”, mais presente nos dias atuais, está fortemente ligada e 

centralizada na gestão em diferentes áreas de conhecimento. Na educação a palavra 

“Conselho” começou a ser mais difundida a partir da gestão democrática e da 

descentralização das ações tanto no que concerne ao pedagógico quanto ao financiamento. 

De acordo com Cury (2001), é importante uma reflexão acerca da palavra 

Conselho. Afinal, saber o significado etimológico nos auxilia a pensar sobre sua definição. 

 
Em sua origem etimológica, esta palavra é derivada do latim consilium, que vem do 
verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a 
uma deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom 
senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: 
ouvir e ser ouvido. Este é um verbo que postula a via de mão dupla. Sendo assim, 
quando o Conselho participa na elaboração de políticas públicas educacionais o 
verbo consulere, aponta como princípio a publicidade significando que os atos e 
decisões tomadas na esfera pública são do interesse geral, pois têm um importante 
poder decisório sobre a vida social (CURY, 2001, p. 47-48). 

 

Já Teixeira (2004), ao buscar definir o significado de conselho, assinala que 

 
Seu sentido pode ser buscado na etimologia greco-latina do vocábulo. Em grego 
refere à “ação de deliberar”, “cuidar”, “cogitar”, “refletir”, “exortar”. Em latim, traz 
a ideia de “ajuntamento de convocados”, o que supõe participação em decisões 
precedidas de análises, de debates (TEIXEIRA, 2004, p. 692). 
 

Considerando, pois, que Conselho significa ouvir e se fazer ouvir, ponderar e 

refletir, assim como cuidar de algo, entendemos sua importância para educação e, portanto, a 

necessidade do envolvimento da população em geral. Assim, conhecer a origem e definição 

da palavra “Conselho” nos possibilita compreender sua presença forte e marcante na educação 
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brasileira, principalmente, a partir da década de 1980, com a revitalização dos espaços 

públicos no Brasil.  

Os vários tipos de constituição dos espaços públicos no Brasil desvelam-se como 

a grande novidade do processo democrático brasileiro ao longo da história. Um palco de lutas 

político/ideológicas, marcado por contradições, que reflete uma pulsante, mas difícil 

revitalização desses espaços. E é nesse movimento contraditório que analisamos a instituição 

dos Conselhos de educação no Brasil, principalmente nos municípios, para entender a gradual 

participação e ligação da sociedade civil nesse órgão de Estado.  

Os Conselhos de Educação vêm, desde a década de 1990, manifestando-se nos 

municípios em busca de participação na tomada de decisões na administração pública e, 

especialmente, demonstrando a capacidade de participação da comunidade local para 

participar da gestão educacional da sua localidade.  

A partir de 1980, a luta social, pela redemocratização do país e pela 

universalização dos direitos sociais, inicia-se com enfrentamentos contra a ditadura militar.  O 

processo histórico/político “não é linear, mas deve ser entendido como desigual no seu ritmo, 

nos seus efeitos sobre as diferentes áreas da vida social e política, combinando avanços, 

estagnação e até mesmo retrocessos” (DAGNINO, 2002, p. 10). É nesse cenário de lutas, de 

construção/desconstrução, que se torna notável a concepção de Estado Ampliado 5, hajam 

vista a complexidade e o surgimento de novos grupos em detrimento de outros, novas 

tendências políticas e grande pluralização das instituições no estado brasileiro.  

Diante disso, se a sociedade é complexa, o sistema educacional torna-se 

complexo, pois precisa responder a esse novo reordenamento. Na educação, são vários os 

espectros em que pode ser observada a irradiação desses fenômenos sociais, mas “um 

elemento constante desta complexificação é a gestão, desde os sistemas até as unidades 

escolares” (CURY, 2001, p. 43), uma vez que a gestão de qualquer setor institucionalizado 

conta com a legislação para organizar-se e atender aos objetivos e às finalidades a que se 

propõe. 

                                                
5  Como apresentamos no capítulo 1, Estado Ampliado é uma categoria definida por Gramsci como espaço de 
intensa socialização política em que se fazem presentes os aparelhos privados de hegemonia e que se apresenta 
apenas em sociedades cuja democracia se faça presente. Categoria que neste trabalho é utilizada para analisar a 
existência dos Conselhos de Educação enquanto espaço de manifestação/organização de diferentes aparelhos de 
hegemonia, de diferentes classes e grupos sociais envolvidos com as questões educacionais (GRAMSCI, 2002).  
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No Brasil a gestão escolar conta com inúmeras leis e normatizações advindas da 

esfera federal, estadual e municipal nas dimensões distintas que vão desde as diretrizes 

curriculares até o financiamento. Dessa forma, dentre os aparatos normativos e estrutural, que 

permitem a organização e a gestão da educação escolar, está a figura do Conselho, que se 

materializa mediante várias formas e denominações. 

Em sua maioria, os Conselhos são órgãos colegiados com atribuições distintas, 

que variam em aspectos normativos, consultivos e deliberativos. Tais aspectos podem ser 

separados ou coexistentes e sua organização/função irá depender do ato legal de sua criação. 

Atualmente, a variação dos Conselhos comumente encontrados é: os Conselhos de 

Classe, cujo objetivo é acompanhar o rendimento acadêmico dos estudantes; os Conselhos 

Escolares, que possuem função de discutir e avaliar a escola como um todo com a 

participação da comunidade; o Conselho de Alimentação Escolar-CAE, com a finalidade de 

controlar os recursos públicos destinados à alimentação escolar; o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-CACS, cujo objetivo é acompanhar e 

controlar os recursos públicos que se destinam à educação básica; os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Educação/CEE/CME e o Conselho Nacional de Educação/CNE, órgãos 

colegiados com caráter normativo, deliberativo e consultivo, que interpretam e resolvem, 

segundo suas competências e atribuições, a aplicação da legislação educacional.  

Segundo Cury (2001), no nível administrativo da educação, há uma série de 

fóruns e coordenações que atuam junto a secretários estaduais e municipais de educação e 

funcionam como “metaconselhos”, a exemplo do Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (CONSED) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 

“Em múltiplos aspectos, esses fóruns, em seus encontros periódicos, funcionam como se 

fossem metaconselhos” (CURY, 2001, p. 44). 

Todos esses Conselhos, com funções distintas, convergem para assegurar: a 

educação como direito universal e inalienável; o acesso e a permanência de todos os 

educandos; a qualidade das escolas e do ensino, independente da modalidade em que estejam. 

Assim, a educação, sendo um serviço público, precisa que sua oferta seja gerida a fim de que 

a igualdade esteja posta não apenas nos aspectos legais (leis e normas), mas, sobretudo, na 

igualdade de condições e oportunidades para todos que a utilizam ou desejam utilizar. 
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Embora tenhamos mencionado outros Conselhos, o foco de análise deste trabalho 

é o Conselho Municipal de Educação, parte integrante da gestão educacional municipal. Esses 

Conselhos podem ser elos entre Estado e Sociedade, pois atuam numa “dinâmica política” que 

vai além da esfera educacional, podendo se constituir em um espaço de manifestação dos 

diferentes aparelhos privados de hegemonia, tanto para o avanço das questões da educação, 

como para o retardo de suas finalidades e objetivos. Toda essa acomodação política gera 

conflitos no interior dos Conselhos devido à sua formação plural representada por diferentes 

segmentos. 

 

2.1 OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: UMA RETROSPECTIVA 

 

No Brasil, os Conselhos e seus respectivos cargos executivos se fazem presentes 

aqui desde o Império. Essa afirmativa parte do que Monlevade (2000) expõe sobre a 

existência dos Conselhos: 

 
Os Conselhos existem no Brasil desde o tempo do Império, como órgãos de Estado, 
têm adquirido novas características e finalidades. Da parte do governo, a criação 
desses organismos está estreitamente articulada à concepção de eficiência, controle 
social e de legitimação política. Porém, podem apresentar outros significados, nos 
quais a participação da sociedade civil carrega a expectativa da criação de novas 
formas de relacionamento entre Estado e os cidadãos, a fim de garantir acesso aos 
seus direitos (MONLEVADE, 2000, p. 15). 

 

Ao longo da história brasileira e, principalmente, no período em que fomos 

governados por um regime monárquico, observa-se uma difícil organização política e 

administrativa do Estado brasileiro. Daí a proposição dos Conselhos na administração/gestão 

da coisa pública.  

O primeiro Conselho constituído foi o da província da Bahia, pela Lei Provincial 

n° 172, de 1842, que criou o Conselho Superior de Instrucção Pública, sendo o primeiro 

Conselho de Educação oficialmente instituído no Brasil (BORDIGNON, 2009 p. 54). Em 

1846 a Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados aprovou a criação de um 

Conselho Geral de Instrução Pública, que não foi efetivado. 

Com a mudança da Corte para o Rio de Janeiro, os Conselhos de Educação se 

faziam presentes, vinculados ao Colégio Pedro II. Nesse período, pode-se logo apontar a 
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estruturação e a importância dos Conselhos, quando vinculados ao Colégio Pedro II e à 

normatização do Ensino Superior, existentes em algumas capitais e em algumas províncias 

(CURY, 2001, p. 46). 

O Colégio Pedro II, modelo para educação secundária no país e referência 

curricular obrigatória para efeitos de equiparação de estudos e estabelecimentos, manteve, na 

República, seu Conselho Diretor6 no município do Rio de Janeiro pelo Decreto Imperial nº 

1331, de 17 de fevereiro de 1854.  

Em 1889, diante do novo cenário político com a Proclamação da República, a 

sociedade brasileira incorpora um novo discurso: o da descentralização. Assim,  

 
Surge o discurso da descentralização das decisões políticas, e é criado o Conselho 
Superior, com desdobramentos nas províncias através dos Conselhos Escolares 
centrais ou distritais; a descentralização na ação é mais no sentido burocrático e não 
político, pois os debates entre as elites políticas e intelectuais ainda continuaram 
fortemente centralizados (TELLES, 1994, p.34). 

 

O discurso de descentralização na educação, com a criação do Conselho Superior, 

inaugura uma disputa que perdura até os dias atuais, em que aos Conselhos são atribuídas 

ações burocráticas, esvaziando-se o sentido político e ideológico que são inerentes a esses 

órgãos. Apesar da criação do Conselho Superior expressar ações burocráticas, é inerente a 

esse uma ação política e ideológica de controle do Estado no intuito de legitimação de um 

projeto de sociedade que atenda às necessidades das classes dominantes. Logo, os Conselhos 

como órgãos de controle, manutenção e mediação dos interesses do Estado, são entrecortados 

também de contradições, contestando a afirmativa de que os Conselhos não traziam em si 

uma razão política, mesmo nesse período de forte centralização.  

Posteriormente ao Conselho Diretor, criou-se o Conselho Director da Instrucção 

Primária e Secundária como explicita o Decreto a seguir. 

 

 

 

 

                                                
6 Conselho que compõe a estrutura do Regulamento para a reforma do Ensino Primário e secundário do 
município da “Côrte”. 
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Art.52. A direção do ensino e a inspecção dos estabelecimentos de instrução 
primária, secundária e normal do Districto Federal será exercida, sob a 
administração superior do Ministério da Instrucção Pública, por: Um inspector geral 
da Instrução Primária e secundária; Um Conselho Director da Instrucção Primária e 
Secundária, e por inspectores escolares de districto (DECRETO n° 981, ART. 52, 
1890). 

 

O ensino superior, na capital federal e nos estabelecimentos federais existentes 

nos estados, dispunha de um Conselho de Instrução Superior7, instituído a partir da Reforma 

Benjamin Constant, pelo Decreto nº 1.159, de 1892.  

Em 1911, o Decreto nº 8.659, conhecido como a Reforma Rivadávia, criou o 

Conselho Superior de Ensino8, cujas atribuições se restringiam ao ensino superior. Esse 

Conselho tinha, em sua composição, os “directores das faculdades de medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia, de direito de S. Paulo e de Pernambuco, da Escola Polytechnica do Rio de 

Janeiro, o director do Collegio Pedro II e um docente de cada um dos estabelecimentos 

citados” (DECRETO Nº 8.659).  

Um dado importante é que esse se caracteriza como o primeiro Conselho criado 

para substituir 

 
Art. 5. A função fiscal do Estado; estabelecerá as ligações necessárias e 
imprescindíveis no regimen de transição que vae da oficialização completa do 
ensino, ora vigente, à sua total independencia futura, entre a União e os 
estabelecimentos de ensino (DECRETO n° 8.659, Art. 5, 1911).  

 

A Reforma Rocha Vaz, através do Decreto nº 16782/1925, remodelou o Conselho 

Superior e ampliou sua composição e suas atribuições para abranger todos os níveis, além de 

criar o Conselho Nacional de Ensino. 

Com a Reforma Rocha Vaz, o Decreto nº 16.782/19259 transforma o Conselho 

Superior de Ensino em Conselho Nacional de Ensino, ampliando sua composição e 

atribuições que não mais atendiam apenas ao ensino superior e sim a todos os demais níveis 

de ensino, tendo sua competência atribuída em seu Art. 12: “propor e emitir opinião sobre 

                                                
7 Esses Conselhos tinham como principal finalidade dirigir, sobretudo, os programas de ensino dos diferentes 
cursos, de acordo com a Reforma Benjamin Constant. 
8 Fazia transitar os cursos superiores do regime oficial para o de corporações autônomas tanto nos aspectos 
didáticos, quanto nos administrativos, deixando, assim, de serem subordinados ao Ministério do Interior. 
9Estabelece o concurso da União para a difusão do Ensino Primário, organiza o Departamento Nacional do 
Ensino, reforma o Ensino Secundário e o Superior e dá outras providências. 
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questões que forem submetidas à sua consideração sobre o ensino público” (DECRETO Nº 

16.782/1925). 

A década de 1920 foi marcada por um ideário reformista, cujo processo de 

intervenção do processo educativo parecia dar conta dos problemas sociais políticos e 

econômicos. Uma concepção “salvacionista” convencia-se de que, para reformar a sociedade, 

seria necessário reformar a educação. Daí a necessidade de mudança nas finalidades e na 

atuação dos Conselhos, que, ora atendiam/regulavam ao ensino de forma abrangente, ora 

atendiam/regulavam apenas o Ensino Superior.  

Já no governo provisório de Getúlio Vargas, em 1931, foi criado o primeiro 

Conselho Nacional de Educação para atender somente ao ensino superior. Como explicita o 

texto abaixo, 

 
Art. 2º O Conselho Nacional de Educação destina-se a collaborar com o Ministro 
nos altos propósitos de elevar o nível da cultura brasileira e de fundamentar, no 
valor intelectual do indivíduo e na educação profissional apurada, a grandeza da 
Nação e suas atribuições; Art. 4º O Conselho Nacional de Educação não terá 
atribuições de ordem administrativa, mas opinará em última instância sobre 
assumptos técnicos e didáticos e emitirá parecer sobre as questões administrativas 
correlatas atendidos os dispositivos dos estatutos das universidades e dos 
regulamentos institutos singulares de ensino superior (DECRETO Nº 
19.850/193110). 
 

 

O Conselho Nacional de Educação, que atendia ao Ensino Superior, permaneceu 

até 1936 quando, por força de mandato constitucional, foi recriado pela Lei nº 174/193611, 

assumindo funções de interesses educacionais de forma abrangente como a elaboração do 

Plano Nacional de Educação, a coordenação das ações entre os Conselhos Estaduais, a 

elaboração de conferências de educação, a organização de seu regimento interno, a publicação 

periodicamente de notícias e informações sobre seus trabalhos, dentre outros.  

Diante dos muitos conflitos travados no primeiro período do governo Vargas em 

1937, com a implantação do Estado Novo, a educação perde espaço na nova Constituição. O 

projeto político e educacional do Estado se consolidou com vistas a equacionar a “questão 

                                                
10Decreto criado na Reforma Francisco Campos. O CNE é criado, mas seu foco de atuação compreendia apenas 
o Ensino Superior. 
11 Lei que organiza o Conselho Nacional de Educação. 
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social” e a combater a subversão ideológica e, para alcançar as metas, não foram casuais os 

discursos e as referências a um ensino para as classes menos favorecidas: o pré-vocacional e 

profissional. Tal ensino era considerado dever de Estado, a ser cumprido com a colaboração 

das indústrias e dos sindicatos econômicos, o que fazia da escola os “loci da discriminação 

social” (SHIROMA, 2011, p. 22). 

A Constituição liberal, promulgada em 1946, defendia a liberdade e a educação a 

todos os brasileiros. Nesse período, iniciaram-se um intenso debate e luta políticos e 

ideológicos sobre os rumos da educação brasileira. As discussões se davam principalmente 

sobre a obrigatoriedade dos poderes públicos em oferecer a educação em todos os níveis, 

juntamente com a iniciativa privada. 

Durante o processo de discussão, deu-se início à proposta de reforma geral da 

educação nacional, apresentada em 1948, que resultou em um longo debate político e 

ideológico, culminando com a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB, Lei nº 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961. Nesse mesmo período, o 

Conselho Nacional de Educação é transformado em Conselho Federal de Educação e assume 

atribuições, dentre elas, fazer intercâmbio com Conselhos Estaduais de Educação (Art. 9). 

 
Os Conselhos Estaduais de Educação organizados pelas leis estaduais, que se 
constituírem com membros nomeados pela autoridade competente, incluindo 
representantes dos diversos graus de ensino e do magistério oficial e particular, de 
notório saber e experiência, em matéria de educação, exercerão as atribuições que 
esta lei lhes consigna (LEI, Nº 4.024/61, ART.10). 

 

Em 1964, com o golpe militar, os espasmos de democratização dos espaços 

públicos brasileiros são comprometidos e, junto a eles, a atuação dos Conselhos de Educação. 

O período militar é extremista e centralizador, principalmente em relação às questões sobre a 

economia e “a atuação dos Conselhos de Educação privilegia o atendimento ao setor privado 

e contribui para a Reforma Educacional através da Lei nº 5.540/68, de 28 de novembro de 

196812, e Lei nº 5.692/7113” (LIMA, 2001, p. 109). 

                                                
12 Essa Lei trata do funcionamento e da organização do Ensino Superior e sua articulação com o Ensino Médio e 
estabelece os Conselhos Curadores para fiscalização econômico-financeira. 
13 A Lei de reorganização do ensino de 1º e 2º graus. 
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A Lei nº 5.540/68, criada para organizar o funcionamento do Ensino Superior e 

sua articulação com a escola média, sinaliza a organização de outros Conselhos para agir 

junto ao Conselho Federal, dentro das universidades, como explicitam os artigos da Lei a 

seguir. 

 
Art. 5º A organização e o funcionamento das universidades serão disciplinados em 
estatutos e em regimentos das unidades que as constituem, os quais serão 
submetidos à aprovação do Conselho de Educação competente. Art. 6ºA 
organização e o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior 
serão disciplinados em regimentos, cuja aprovação deverá ser submetida ao 
Conselho de Educação competente (LEI, Nº 5.540/68. ART. 5º E 6º). 

 

Ao Conselho Federal, para além da autorização, reconhecimento e fiscalização 

das escolas federais e da duração mínima dos estudos e currículos, cabia a fiscalização 

financeira através da instituição dos Conselhos de Curadores, a saber. 

 
Art. 10. O Ministério da Educação e Cultura, mediante proposta do Conselho 
Federal de Educação, fixará os distritos geo-educacionais para aglutinação, em 
universidades ou federação de escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino 
superior existentes no País. Art. 15. Em cada universidade sob forma de autarquia 
especial ou estabelecimento isolado de ensino superior, mantido pela União, haverá 
um Conselho de Curadores (grifo nosso), ao qual caberá a fiscalização econômico-
financeira (LEI, Nº 5.540/68).  

 

O governo militar, ao reformar o ensino superior com a Lei nº 5.540/68, em 1971, 

cria a Lei nº 5.692/71 para “fixar Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus”. Segundo 

Sader (1995), as décadas marcadas pelo vigor da ditadura militar incentivavam fortemente a 

“acumulação privada, nacional e estrangeira, apoiada num capitalismo de Estado a serviço 

dos setores de mercado” (SADER, 1995, p. 35), do qual a educação não se desvinculava.  

A aprovação das Leis nº 5.540/68 e nº 5.692/71 caracterizou a proposta de 

reforma educacional idealizada pelo regime militar que visava constituir sua hegemonia 

através da educação. Os dois grandes objetivos, com a implementação das leis, eram, em 

primeiro lugar, garantir a formação e qualificação mínima da classe trabalhadora num 

processo produtivo ainda pouco exigente; em segundo lugar, criar condições para a formação 

de mão de obra qualificada para favorecer o processo de importação que se pretendia para o 
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país. A educação nesse contexto havia se tornado o espaço para a formação do capital 

humano. 

O Conselho Federal de Educação participa ativamente na aprovação/ 

implementação e na condução das políticas educacionais e auxilia nas transformações, 

principalmente no que se refere à carreira docente no ensino superior. Vieira (2011), ao tratar 

da Reforma Universitária, coloca a questão da participação dos diferentes atores no Conselho 

Federal de Educação. 

 
A respeito da participação de diferentes atores na elaboração do anteprojeto de lei da 
educação superior dão conta de que o Conselho Federal de Educação, ou pelo menos 
alguns de seus membros, participaram ativamente das reformas de 1968 e depois da 
lei no 5.692/1971. O CFE, respaldado na jurisprudência gerada nos pareceres 
emitidos pelo Conselho, em relação aos projetos de regimentos das Instituições de 
Educação Superior, manteve-se como fórum privilegiado da discussão da Reforma 
Universitária (VIEIRA, 2011, p. 68). 

 

A Lei nº 5.692/71, no que refere aos Conselhos de Educação, cria os Conselhos 

Estaduais de Educação e indica a possível organização de Conselhos no município. No art. 71 

estabelece que “Os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas 

atribuições a Conselhos de Educação que se organizem nos Municípios onde haja condições 

para tanto”. Concede assim, aos Conselhos de Educação, um caráter ‘descentralizador’ com a 

finalidade de atingir maior racionalidade e eficiência da máquina administrativa, através de 

parcerias e atribuições de responsabilidades entre União, estados e municípios.   

De imediato a implantação dos Conselhos, no âmbito dos estados e municípios, 

não teve efeito e isso pode ser explicado, dentre outras razões, pela limitação democrática 

imposta à nação nesse período, bem como pela organização incipiente dos municípios. A 

instituição dos Conselhos, tanto estaduais como municipais, foi se constituindo com o tempo. 

Cury (2001) enfatiza que a ditadura não só propiciou a presença maior do setor privado nos 

Conselhos de Educação como tolheu a criatividade e a crítica. Desse modo, boa parte da 

atuação desses órgãos ficou comprometida pela burocratização e pelo excesso de 

regulamentação (CURY, 2001, p. 59).  

Silva (2002), ao mencionar as principais funções do Conselho Federal de 

Educação em relação ao ensino superior, descreve que as atividades exercidas por esse 

Conselho limitava-se às escolas federais e às escolas mantidas por entidades privadas. No 
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caso de instituições estaduais, competia somente ao CFE o reconhecimento de uma 

universidade estadual, com exceção do estado que já tivesse em funcionamento há mais de 

cinco anos (SILVA, 2002, p. 120), o que caracteriza a criação e a ação de um Conselho em 

âmbito federal apenas para atender às especificidades do ensino superior.   

O Conselho Federal de Educação, em atividade desde a década de 1960, 

permaneceu ativo até a década de 1990. Durante esse longo espaço de tempo, o Brasil sofreu 

transformações estruturais na esfera política, econômica e social. A década de 1980, 

considerada ‘perdida’ no plano econômico, demarcou a conflituosa transição de projetos 

ambíguos e hegemônicos entre estado e sociedade civil. 

Diante da aprovação da Constituição Federal de 1988, mudanças ocorreram em 

todas as áreas (saúde, assistência social etc.). Na educação, essas transformações estavam em 

constante movimento, quer seja do lado governo, quer seja do lado da sociedade civil, que 

começa a ressurgir nos espaços públicos brasileiros.  

Nesse cenário, demarcado entre 1988 até 1996 ocorreram, vários movimentos 

para reorganização da educação, como: a) discussão para elaboração da LDB com o projeto 

de Otávio Elísio; o substitutivo Jorge Hage; projeto Cid Sabóia; b) Medida Provisória nº 

661/94, que extingue o Conselho Federal de Educação; c) Lei nº 9.131/1995, que instituiu a 

criação do Conselho Nacional de Educação (que vigora na atualidade); d) aprovação, em 

dezembro de 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, Lei nº 9.394/96. 

Na história dos Conselhos de Educação e sua constituição no cenário educacional 

brasileiro, a presença desses órgãos acompanhou as mudanças/transformações ocorridas na 

educação. Embora os Conselhos pareçam não ter notoriedade no processo de transformação e, 

de certo modo, um peso na balança para tomada de decisões, nas últimas décadas, eles 

conquistaram espaços significativos e atualmente são considerados órgãos fundamentais para 

o aperfeiçoamento da política educacional e, principalmente, para a instituição dos Sistemas 

Municipais de Educação. 

 

2.2 O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O SEU DELINEAMENTO  
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A instituição dos Conselhos no Brasil não poderia assumir traços diferentes do 

que revela seu processo histórico/social, marcado por contradições, correlação de forças e/ou 

luta de classes pela manutenção de posições hegemônicas na estrutura do Estado. Embora a 

instituição de Conselhos no Brasil se faça presente desde o império, neste trabalho, nosso 

recorte temporal será demarcado a partir da redemocratização do país e dos espaços públicos 

em meados dos anos de 1980. 

O final da ditadura militar, no ano de 1984, marca, um novo período político e a 

educação não poderia ficar à margem desse processo. Nessa época, fazia-se necessário pensar 

um projeto de educação por meio de um Sistema Nacional de Educação que atendesse aos 

anseios da sociedade, ao mesmo tempo com a efetiva presença do Estado.  

De acordo com Saviani (2010), ao longo do século XIX, a emergência dos 

Estados nacionais pautava-se na implantação dos Sistemas Nacionais de Ensino, como via 

para erradicação do analfabetismo e universalização do ensino. O Brasil, ao contrário de 

outros países, foi retardando esse processo e, com isso, acumulou um déficit histórico no 

campo educacional no que refere ao direito, ao acesso e à permanência na escola (SAVIANI, 

2010, p. 770).  

Ainda de acordo com esse autor, o Sistema Nacional de Educação sempre esteve 

associado à Organização Nacional da Educação, temática muito debatida durante o processo 

de elaboração da atual Lei de Diretrizes e Bases/LDB. Sem intenção de nos esquivar do 

mérito e importância dessa discussão, nosso interesse é trazer a questão da instituição dos 

Conselhos de Educação e, principalmente, do Conselho Nacional de Educação, dentro desse 

processo de elaboração da LDB, uma vez que, para Silva (2002), não há menção desse órgão 

durante o debate e a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

A discussão inicial do projeto de LDB, em 1989, logo após a aprovação da 

Constituição Federal de 1988, denominado projeto da Sociedade Civil, tendo como relator 

Otávio Elísio, explicita a autonomia financeira e administrativa que deveria ter esse órgão, 

assim como o orçamento próprio aprovado pelo Congresso Nacional. Em 1990, o substitutivo 

Jorge Hage define, pela primeira vez, esse órgão como normativo e o Ministério da Educação 

como órgão executivo, e menciona a existência do Fórum Nacional de Educação como 

instância de consulta e de articulação entre o Estado e a sociedade civil.   
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Em 1993, o projeto sob a relatoria do senador Cid Sabóia aprovado na Câmara, 

previa a existência de um Conselho Nacional de Educação que teria como principais funções: 

subsidiar a formulação de políticas educacionais, acompanhar sua implementação e propor 

diretrizes e prioridades para o Plano Nacional de Educação, avaliando a sua execução e 

articulação com as políticas públicas de outras áreas (SILVA, 2002, p. 120-121). 

No projeto do senador Cid Sabóia, o CNE adquiria outras funções, deixando de 

ser um órgão normativo e passando a ser entendido como órgão responsável pela formulação 

de políticas educacionais e como principal articulador na implementação, no 

acompanhamento e na proposição do Plano Nacional de Educação/PNE. Essas medidas 

colocaram, assim, o CNE no papel central para condução das políticas educacionais. 

Em 1994, no governo Itamar Franco, por meio da Medida Provisória nº 

661/199414, o Conselho Federal de Educação foi extinto e transformado no Conselho 

Nacional de Educação. Nesse mesmo ano é eleito Fernando Henrique Cardoso (FHC) e sua 

eleição trouxe nova composição de forças ao Congresso Nacional e as alianças entre PSDB e 

PFL indicavam uma nova ofensiva conservadora.  

Nesse palco de lutas, de idas e vindas de projetos de LDB, de substitutivos e de 

revelia das negociações inconclusas e de um debate ainda em andamento, o senador Darcy 

Ribeiro apresentou seu próprio texto à Câmara dos Deputados, tirando tanto o substitutivo 

Jorge Hage quanto o projeto de Cid Sabóia do foco das negociações. O projeto de LDB do 

senador Darcy Ribeiro, encaminhado em 1995, fruto de acordos realizados com o governo 

FHC, representava os interesses do Estado e era marcado principalmente por suas ideias 

centralizadoras e neoliberais.   

O CNE foi instituído pela Lei nº 9.13115, em 25 de novembro de 1995, no governo 

FHC, em pleno processo de elaboração da LDB. “Entretanto, a regulamentação do CNE deu-

se de forma paralela e à margem das discussões que se travavam sobre a LDB” (SILVA, 

2002, p. 122-123). Essa situação gerou muitos conflitos e debates na sociedade devido ao 

atropelo do governo federal em relação às discussões que vinham sendo travadas para a 

instituição desse Conselho. 

                                                
14 Altera dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 
1968, e dá outras providências. 
15 Lei que cria o Conselho Nacional de Educação. Essa lei encontra-se em vigor. 
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No ano seguinte, relatado por José Jorge (PFL-PE), o Projeto elaborado por Darcy 

Ribeiro deu origem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB nº 9.394 de dezembro de 

1996. O discurso para a defesa desse novo projeto, contrário ao substitutivo de Jorge 

Hage/Cid Sabóia, era de que as propostas apresentadas/representadas por eles estavam 

obsoletas e que não atendiam às demandas para a educação do século XXI. A LDB/1996 

revogou todos os textos legais em vigor até então (Lei n° 4.024/1961, Lei n° 5.540/1968 e Lei 

n° 5.692/1971). O fato é que nesse projeto de LDB o CNE não foi mencionado.  

Nesse contexto, a intensa socialização política desvela a busca pela legitimação de 

projetos de educação para o Brasil. Vieira (2011), ao analisar sobre o processo de construção 

da LDB, enfatiza que 

 
Após a promulgação da Constituição de 1988, abre-se caminho para a 
implementação de uma lei específica para a educação, como continuidade do projeto 
democrático da sociedade. Era preciso uma LDB que removesse as estruturas que 
impediam o funcionamento do sistema educacional. Foram oito anos de debates e de 
construção da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, num processo 
complexo de ganhos e perdas (VIEIRA, 2011, p. 77-78). 

 

Esses projetos, fruto de anseios, conflitos e embates políticos/ideológicos, 

denotam a importância da educação e dos Conselhos na composição e na implementação das 

políticas educacionais no país. Além disso, durante o período entre 1988 e 1996, o processo 

de discussão, apresentação e aprovação da LDB assinalou a importância social, política e 

ideológica que a educação ocupa na sociedade brasileira.   

Com o Conselho já instituído, preocupações versavam acerca da sua composição e 

da participação dos conselheiros que, segundo Silva (2002), foram marcadas por intensa 

polêmica, principalmente quanto à indicação dos mesmos a CES/CNE. Saviani (2010) 

enfatiza que se pretendia instituir, com a criação do CNE, uma instância com representação 

permanente da sociedade civil para compartilhar com o governo a formulação, o 

acompanhamento e a avaliação da política educacional. Assim 

 

 
As funções normativas e deliberativas do sistema serão exercidas pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Pensado como um órgão revestido das características 
de autonomia, representatividade e legitimidade, como uma instância permanente e 
renovada por critérios e periodicidade distintos daqueles que vigoram no âmbito da 
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política partidária, o CNE estará, senão imune, pelo menos não tão vulnerável aos 
interesses da política miúda. Em analogia com o campo político, essa instância 
exerce as funções correspondentes ao Legislativo e Judiciário, pois, além de baixar 
as normas de funcionamento do sistema, julga as eventuais pendências e decide, em 
última instância, sobre os recursos das instâncias inferiores. Assim sendo, trata-se de 
um órgão de Estado e não de governo. Deve, pois, como ocorre com os poderes 
Legislativo e Judiciário, gozar de autonomia financeira e administrativa, não 
podendo ficar, como hoje ocorre na dependência total do Executivo. Como órgão de 
Estado, sua composição não deve ocorrer por representações das entidades sociais 
que, de alguma forma, se ligam à educação, o que acabaria por lhe conferir um 
caráter corporativo. Isso quer dizer que o critério de indicação dos membros do CNE 
deve ter por base as qualificações decorrentes da experiência no campo da educação, 
independentemente de seu vínculo maior ou menor com este ou aquele tipo de 
instituição, assim como neste ou naquele nível ou modalidade de ensino (SAVIANI, 
2010, p. 773-774). 

 

Na versão aprovada pela Câmara (Lei n. 9.131/95), a escolha de metade dos 

membros do CNE ficou a cargo do Presidente da República. Desde a criação do Conselho 

Nacional de Educação, em 1995, duas décadas se passaram e a polêmica sobre a composição 

do Conselho vem se delineando e permanece na pauta de discussões.  

Quanto à composição do Conselho, a Lei nº 9.131/95 estabelece, no Art. 8, que “a 

Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão constituídas, cada uma, 

por doze conselheiros (...) nomeados pelo Presidente da República”, sendo que no § 1º a 

escolha e a nomeação dos conselheiros será feita pelo Presidente da República, e, pelo menos 

a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada 

Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação 

dos respectivos colegiados.  

O CNE é composto por duas Câmaras: a de Educação Básica e a de Educação 

Superior. Cabe à primeira normatizar e deliberar sobre a escolaridade obrigatória (Educação 

Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio e as suas diferentes modalidades e 

especificidades), as Diretrizes Curriculares propostas pelo Ministério da Educação, assim 

como acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. Cabe à segunda estabelecer 

parâmetros e normas para os diferentes cursos e programas que reconhecem a formação em 

nível superior. No que se refere a Estatutos e Regimentos, a competência dessa Câmara está 

restrita à aprovação apenas dos Estatutos dos Centros Universitários, enquanto que a 

aprovação do Regimento das Instituições não Universitárias está sob a responsabilidade do 

MEC. Na atualidade a tarefa principal, desse órgão de Estado, é estabelecer normas 
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equivalentes à legislação em vigor para educação nos dois níveis: educação básica e educação 

superior. Na atualidade a tarefa principal, desse órgão de Estado, é estabelecer normas 

equivalentes à legislação em vigor para educação nos dois níveis: educação básica e educação 

superior. 

O regimento do CNE estabelece suas finalidades e suas competências e define 

alguns compromissos como:  

 
1- Consolidar a identidade do Conselho Nacional de Educação como Órgão de 
Estado, identidade esta afirmada e construída na prática cotidiana, nas ações, 
intervenções e interações com os demais sistemas de ensino. 2- Participar do 
esforço nacional comprometido com a qualidade social da educação brasileira, 
cujo foco incide na escola da diversidade, na e para a diversidade, tendo o PNE 
e o PDE como instrumentos de conquista dessa prioridade. 3- Articular e 
integrar num diálogo permanente, as Câmaras de educação básica e de educação 
superior, correspondendo às exigências de um Sistema Nacional de Educação 
que, ultrapasse barreiras burocráticas, mediante prática orgânica e unitária. As 
câmaras devem intensificar o diálogo entre si. Não há subordinação entre elas, 
pois representam níveis de ensino de um único sistema nacional de educação. 
Estrategicamente, a articulação e integração CES e CEB possibilita aperfeiçoar 
as leituras das diferentes etapas do processo de escolarização, aproximando as 
câmaras, constituindo um todo orgânico, que se exerce no Conselho Pleno e, 
consequentemente, um verdadeiro Conselho Nacional de Educação. 4- 
Consolidar a estrutura e diversificar o funcionamento do CNE. Não queremos 
que ele responda apenas às demandas, mas que se constitua em espaço de 
fortalecimento de suas relações com os demais sistemas de ensino e com os 
segmentos sociais, espaço de estudos para as comissões bicamerais, audiências 
públicas, fóruns de debates, sempre cuidando da dotação de infraestrutura 
material necessária e do quadro de pessoal próprio. 5- Instaurar um diálogo 
efetivo, articulado e solidário, com todos os sistemas de ensino (em nível 
federal, estadual e municipal), em compromisso com a Política Nacional de 
Educação, em regime de colaboração e de cooperação. Talvez este se constitua 
no desafio maior para o CNE (grifo nosso) (MEC, 2015). 

 

O atual Conselho Nacional de Educação tem uma estrutura e a possibilidade que 

lhe permite um melhor acompanhamento/controle de todas as modalidades de ensino, 

diferentemente da Lei que o antecede. Mesmo assim, é fato que o CNE ainda encontra 

dificuldade para estabelecer um diálogo efetivo com as instâncias estaduais e municipais. De 

certo essa dificuldade de um diálogo efetivo deve-se aos conflitos, frutos de embates 

políticos/ideológicos (hegemônicos) que se estabelecem no interior de um órgão que nasce na 

esfera estatal. Além disso, ressalta-se a dependência do CNE a subalternidade política e 

financeira e a falta de autonomia em relação ao MEC. 
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No entanto, mesmo com as dificuldades mencionadas, acreditamos na 

potencialização e na criação de mais Fóruns, bem como na intensificação do diálogo entre as 

instâncias. Os “metaconselhos” podem vir a ser promotores dessa articulação para cooperar 

em regime de colaboração para a efetividade de uma Política Nacional de Educação que 

atenda às finalidades e aos princípios aos quais se destina. 

 

2.3 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA BAHIA 

 

Em maio de 2015, o Conselho Estadual de Educação da Bahia completou 173 

anos. Como já dito, a Bahia tem o primeiro Conselho de Educação criado no Brasil, pela Lei 

Provincial n° 172, de 25 de maio de 1842 (Conselho Superior de Instrucção Pública). Nossa 

intenção, neste item do trabalho, não é fazer uma análise histórica da constituição do 

Conselho Estadual de Educação da Bahia16. Para este trabalho nos interessa situar sua 

organização a partir da Constituição do Estado da Bahia, da Lei nº 7308, de 02 de fevereiro de 

1998 (que reestrutura o Conselho) e do Decreto nº 7.532, de 19 de fevereiro de 1999, que 

aprova o seu Regimento Interno. 

A CF/1988, ao firmar os municípios como ente federativo, autônomo em seu 

Art.211, estabelece que União, Distrito Federal, estados e municípios deverão organizar os 

seus sistemas de ensino com competência para Ensino Fundamental e Educação Infantil. A 

LDB, ao regulamentar tais preceitos, no Art.11, estabelece que a constituição dos sistemas 

municipais de ensino poderá compor um sistema único ou manter-se integrado ao sistema 

estadual.  

A educação no estado da Bahia é organizada por sua Constituição de 1989, um 

ano após a aprovação da Constituição Federal de 1988. O capítulo XII da Constituição baiana, 

que trata da educação, estabelece no Art. 245 que “organizará, em colaboração com a União e 

os Municípios, o sistema público estadual de ensino, abrangendo as redes estadual e 

municipal, além do que determina a Constituição Federal”. O mesmo artigo define, no 

parágrafo 2º, que caberá aos Conselhos Estadual e Municipal de Educação “o controle de 

qualidade dos serviços educacionais prestados” (BAHIA, 1989). 
                                                
16 Encontramos um artigo publicado que trata da criação e da reorganização do Conselho da Bahia com recorte 

na década de 1960. BOAVENTURA, M. Edivaldo. Criação e reorganização do Conselho na Bahia, 1992. 
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No que se refere à gestão democrática, a Constituição do Estado da Bahia (1989), 

em seu Art. 249, estabelece a gestão democrática, garantindo o envolvimento de todos os 

segmentos da ação educativa na concepção, na execução, no controle e na avaliação dos 

processos administrativos e pedagógicos. O parágrafo 1º estabelece que a gestão democrática 

será assegurada através dos mecanismos: I- Conselho Estadual de Educação; II- Colegiados 

Escolares (BAHIA, 1989). O órgão Colegiado foi reestruturado pela Lei nº 7308, de 02 de 

fevereiro de 1998, e está em vigência.  

O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA), órgão de Estado, 

desempenha função importante na construção e na condução das políticas educacionais no 

âmbito estadual (Ensino Médio e Ensino Superior do Estado da Bahia), além de colaborar nas 

decisões para a organização da educação no estado, principalmente no que refere ao processo 

de descentralização/ municipalização dos sistemas municipais de ensino. 

É a partir da década de 1990 que o estado da Bahia intensifica as ações de 

descentralização (via municipalização). O processo de municipalização (transferência de 

responsabilidades na gestão administrativa do Ensino Fundamental dos estados para os 

municípios), na Bahia, quiçá no Brasil, deve-se principalmente aos critérios financeiros 

oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

dos Profissionais do Magistério (FUNDEF). É nesse contexto que se intensifica também a 

criação dos Conselhos Municipais de Educação. 

 Como órgão vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o CEE/BA 

participou do processo de municipalização, principalmente no que refere à orientação dos 

municípios na organização dos seus sistemas. Com a descentralização (via municipalização), 

cada ente federado passou a desempenhar funções e atuar em suas áreas de competência. Ao 

estado da Bahia, estabeleceu-se a responsabilidade de atender à Educação Básica (Ensino 

Médio em suas modalidades e especificidades) e ao Ensino Superior (instituições públicas e 

privadas) vinculados.  Aos municípios, estabeleceu-se a responsabilidade de atender à 

Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental em suas modalidades e 

especificidades), (CUNHA; ARAÚJO; COSTA; JESUS, 2013).  
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Entendemos que, com o processo de municipalização, o Conselho Estadual 

limitou seu raio de atuação, uma vez que os municípios, ao criarem seus sistemas de ensino, 

tornavam-se responsáveis por organizar a educação em âmbito local. 

O lugar do Conselho Estadual da Bahia, após a municipalização, fica explícito no 

Decreto nº 7.532/1999, que cria o Regimento Interno do Conselho Estadual da Bahia. Está 

previsto, nesse Regimento, que a autorização ou credenciamento de estabelecimentos da rede 

municipal de ensino básico “somente ocorrerá se o município optar por integrar o Sistema 

Estadual de Ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica” (DECRETO Nº 

7.532 /1999).  

Diante da nova organização da educação na Bahia, em particular pelo modo como 

se deu a descentralização (via municipalização), o CEE/BA passa a assumir suas funções e a 

atuar nas áreas de sua competência, podendo intervir apenas nos municípios que não haviam 

criado seus sistemas de ensino ou naqueles que faziam a opção de integrar o sistema único da 

educação básica.  

O Conselho Estadual da Bahia é composto por três Câmaras: Câmara de Educação 

Básica, Câmara de Educação Superior, Câmara de Educação Profissional.  

O Regimento Interno (Decreto nº 7.532/99) do Conselho Estadual da Bahia 

estabelece sua organização, em seu Art. 9o. O órgão colegiado está organizado da seguinte 

forma: I- Presidência; II - Conselho Pleno: a) Câmara de Educação Superior, b) Câmara de 

Educação Básica, c) Câmara de Educação Profissional, d) Comissão de Direito Educacional, 

e) Comissão de Jovens e Adultos, f) Comissão de Avaliação; III- Administração do Conselho: 

a) Gabinete da Presidência - 1) Coordenação de Assuntos Administrativos, b) Coordenação de 

Assuntos Educacionais - 1) Secretaria do Plenário, 2) Secretarias das Câmaras e Comissões, 

3) Unidade Técnica, 4) Unidade de Avaliação 5) Centro de Documentação, 6) Protocolo e 

Cadastro, 7) Arquivo (DECRETO Nº 7.532 /1999).  

Quanto aos Conselheiros, suas nomeações ficam a cargo do Governador do 

Estado da Bahia. O Art. 6º do Decreto nº 7.532 /1999 estabelece que 

 
Art. 6. O Conselho Estadual de Educação compõe-se de 24 membros titulares e 12 
suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, a serem escolhidos entre 
brasileiros de notório saber e experiência em educação, observada a necessária 
representação dos diversos graus de ensino e a participação de representantes do 
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ensino público e privado, atendendo, ainda, ao seguinte I- dos membros escolhidos 
para compor o CEE-BA, 40% (quarenta por cento) recairão, obrigatoriamente, sobre 
os indicados em lista tríplice, mediante consulta a entidades da sociedade civil 
relacionadas à área de educação; II - atendidos os requisitos de qualificação exigidos 
para os titulares, o Governador nomeará doze Conselheiros, que serão convocados 
para substituir aqueles que se licenciarem ou estiverem impedidos; III - ocorrendo 
afastamento temporário de membro titular, por período igual ou superior a trinta 
dias, o Presidente do Conselho convocará um suplente, observando o sistema de 
rodízio e, sempre que possível, vinculação semelhante à área de educação do 
Conselheiro licenciado, em referência à vaga a ser ocupada na Câmara e Comissão 
permanentes; IV - o Conselheiro terá mandato de quatro anos, permitida uma 
recondução para o período  imediatamente subsequente; V - o Conselho Estadual de 
Educação será renovado em 50% (cinquenta por cento) dos seus membros, a cada 
dois anos (DECRETO nº 7.532 /1999). 

 

O Regimento Interno (Decreto 7.532/99) estabelece quais são as competências 

gerais do CEE-BA. Essas são apresentadas, no Art. 2º, que define suas formas de atuação 

como 

 
I - formular políticas educacionais e baixar normas complementares para o Sistema 
Estadual de Ensino; II - interpretar a legislação federal e estadual de ensino, no 
âmbito de sua competência e jurisdição; III - autorizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar os cursos e as instituições de educação superior, mantidos 
pelo Estado da Bahia ou por seus municípios; IV - aprovar estatutos e regimentos 
dos estabelecimentos estaduais ou municipais de educação superior; V - instituir 
normas sobre autorização e credenciamento dos estabelecimentos educacionais de 
Educação Básica e de Educação Profissional, integrantes do Sistema Estadual de 
Ensino; VI - baixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de 
funcionamento ou de reconhecimento de quaisquer cursos ou estabelecimentos 
vinculados ao Sistema Estadual de Ensino, como também promover sindicância, 
tendo em vista a fiel observância das disposições e princípios que regem tais 
estabelecimentos; VII - fixar normas para aprovação de regimentos escolares de 
Educação Básica e de Educação Profissional do Sistema Estadual de Ensino; VIII - 
deliberar e emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus 
membros, ou quando solicitado por entidades interessadas ou pelo Secretário da 
Educação; IX - definir princípios para efetivação de apoio técnico-financeiro às 
escolas comunitárias, além de acompanhar e avaliar suas experiências pedagógicas, 
nos termos do artigo 252 da Constituição do Estado da Bahia, parágrafo único; X - 
subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Estadual de Educação; XI 
- manter intercâmbio com o Conselho Nacional de Educação, com os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Educação e instituições educacionais do país e do 
exterior; XII - pronunciar-se sobre a instituição de fundações ou associações de fins 
escolares, cuja manutenção seja feita total ou parcialmente pelo Poder Público 
Estadual; XIII - indicar representantes do Conselho em órgão colegiado de que deva 
participar por força de lei ou convênio; XIV - propor ao Conselho Nacional de 
Educação a aprovação de habilitações profissionais que não tenham mínimo de 
currículos previstos por aquele órgão, para efeito de validade nacional dos 
respectivos estudos; XV - encaminhar ao órgão competente sua proposta 
orçamentária anual; XVI - elaborar ou reformar seu Regimento, que será submetido 
à aprovação final do Governador do Estado, após aprovação pela maioria absoluta 
dos Conselheiros em exercício; XVII - exercer outras competências que lhe forem 
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conferidas pela legislação ou que estejam previstas neste Regimento; XVIII - 
delegar competências no âmbito de suas atribuições (DECRETO nº 7.532 /1999).  

 

Diante das competências exibidas pelo CEE-BA, ao se referir à Educação Básica, 

o estado da Bahia, assim como outros estados, deixa claro que só poderá atuar no que se 

refere à normatização, à autorização e ao credenciamento das escolas municipais, se os 

municípios não possuírem seus Sistemas de Ensino, ou se, por opção, na falta de instituição 

de um Conselho Municipal de Educação (CME), o Conselho Estadual de Educação assumir as 

responsabilidades com a Educação Básica.  

Assim, entendemos que a atuação dos Conselhos Municipais de Educação (CME) 

depende das condições políticas às quais o órgão está submetido em âmbito local. Esse maior 

ou menor grau de ‘independência’ reflete diretamente nas condições da atuação política dos 

Conselhos e de seus Conselheiros. Logo, a instituição do CME pode vir a revelar o grau de 

maturidade e responsabilidade da gestão local no direcionamento das políticas para a 

educação no âmbito dos municípios, uma vez que legalmente este órgão goza de autonomia 

política/administrativa para intervir na realidade, em busca de transformação da educação em 

âmbito local. 

 

2.4 OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: O EXERCÍCIO DA POLÍTICA NO CONTEXTO 

LOCAL 

 

A redemocratização no país, a partir da década de 1980, criou expectativas que a 

educação municipal seria um dos caminhos para a legitimação das ideias de igualdade nas 

condições de acesso à escola, maior participação e transparência na gestão pública e 

aplicações mais racionais dos recursos da educação.  

A Constituição Federal de 1988 reconhece os municípios como entes federados e 

prevê a criação dos sistemas municipais de educação, em seu Art. 211, que estabelece: “a 

União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, seus sistemas de ensino”. 

A partir dessa Constituição houve uma reorganização, cujos papéis a serem 

desenvolvidos ficaram estabelecidos nos campos de ação da União, Distrito Federal, estados e 

municípios. Cury (2001) enfatiza que, apesar de a Constituição de 1988 estabelecer a 
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titularidade dos municípios, isso não ocorre por si só, muito provavelmente em decorrência de 

não termos desenvolvido em nosso país uma cultura com características descentralizadoras e 

de incentivo à participação (CURY, 2001, p. 47). 

Anísio Teixeira, desde a década de 1940, defendia a ideia de se terem aliados, à 

gestão educacional, os Conselhos de Educação para auxiliar na construção de uma educação 

emancipadora. Para o educador, os Conselhos de Educação deveriam ser autônomos, com 

competência executiva e semilegislativa, para gerir os fundos destinados à educação. Assim, 

Teixeira (1957) defendia que 

 
Tais fundos de educação seriam administrados por Conselhos de Educação, 
instituídos por lei, nas órbitas federal, estadual e municipal, com poderes autônomos 
para dar cumprimento aos preceitos constitucionais. Seriam, assim, órgãos do poder 
público, com competência executiva e regulamentadora, ou semilegislativa, de uma 
das funções do Estado, a de educação e ensino. Poderiam os seus membros ser 
eleitos, por sufrágio universal, como os demais poderes do município, dos estados 
ou da União, ou constituídos por nomeação dos poderes executivos, com aprovação 
dos respectivos poderes legislativos. Aos conselhos de educação assim constituídos 
caberia a gestão dos fundos de educação, de sorte a assegurar-se o mais completo 
cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado em relação à educação dos 
brasileiros (TEIXEIRA, 1957, s/p.). 

 

Os Conselhos, nessa condição, deveriam ser órgãos que garantiriam o 

cumprimento das obrigações do Estado em relação à educação, assegurando, de fato, a escola 

pública, gratuita e de qualidade para a população brasileira. É muito importante essa 

contribuição do autor, já em 1940, sobre o fortalecimento dos Conselhos Municipais de 

Educação como mecanismos de participação e gestão democrática. No entanto, reconhecemos 

que os Conselhos sozinhos não garantem o cumprimento do papel do Estado, pois há uma 

complexidade de forças e poderes envolvidos. Se assim o fosse, o governo, órgão executivo, 

deveria de fato executar o que é normatizado e legalizado.  

Os Conselhos Municipais de Educação começaram de fato a ter evidência no 

Brasil, a partir da década de 1990. Com a redemocratização do Estado brasileiro, a sociedade 

civil, por meio de sindicatos, associações, ONGs, ou seja, na definição de Gramsci, pelos 

aparelhos privados de hegemonia, fortaleceu-se para definir os rumos da educação pública 

em âmbito nacional e local. É nesse contexto que o conceito de hegemonia, à luz de Gramsci, 

ajuda-nos a analisar as relações estabelecidas no interior do Conselho Municipal de Educação.  
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A luta por hegemonia é uma conquista progressiva e constante, que se materializa 

por meio das estratégias de ocupação, manutenção e criação de novos espaços de participação 

na sociedade, através de órgãos institucionalizados como o CME. A finalidade de ocupar esse 

conselho está em galgar posições para participar da construção de projetos de educação para a 

sociedade através de consensos cada vez mais elaborados.  

Assim, entendemos que os Conselhos Municipais de Educação podem se 

manifestar mediante duas posições: a primeira delas é que no espaço dos CMEs os diferentes 

aparelhos privados de hegemonia podem ser cooptados pelas ideias da classe dominante, 

fazendo com que essa determinada classe reproduza sua ideologia. A segunda é que esses 

espaços podem ser compostos por sujeitos conscientes de seus objetivos, dotados de uma 

organização política capaz de realizar mobilizações e construir estratégias para provocar a 

transformação/revolução, cuja “tarefa essencial consiste em dedicar-se de modo sistemático e 

paciente a formar esta força, desenvolvê-la, torná-la cada vez mais homogênea, compacta e 

consciente de si” (GRAMSCI, 2000, p. 46). 

A expectativa hoje é que os Conselhos exercitem a dinâmica da participação, da 

abertura e do diálogo entre o Estado e a sociedade civil. Essa é uma tarefa árdua, mas 

indispensável, se levarmos em consideração o modo pelo qual historicamente nos 

constituímos enquanto Nação. 

Tal expectativa em relação aos Conselhos não se constitui ao acaso. Segundo 

Cury (2001), ela está presente em pelo menos três vertentes, nascida das grandes 

movimentações sociais em torno da Assembleia Constituinte, que conduziu a aprovação da 

Constituição Federal em 1988. A primeira define uma linha demarcatória entre o público e o 

privado; a segunda põe a gestão democrática como princípio da educação pública; e a terceira 

diz respeito à concepção de federação (CURY, 2001, p. 54-55).  

De acordo com o autor, a distinção entre o público e o privado, própria dos 

Estados Nacionais Modernos, requer ênfase na moralidade e na publicidade dos atos. Ao 

contrário disso, entende como autoritarismo a invasão do privado no que é público, assim 

como a invasão da família no Estado, que possibilita as mais variadas formas de nepotismo. 

No campo da gestão democrática, para Cury (2001), tornou-se uma exigência ética, 

sustentada pela participação da sociedade civil, na definição, na fiscalização e na avaliação 
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das políticas educacionais: “ela expressa tanto a vontade de participação, quanto o empenho 

por reverter à tradição que confunde os espaços públicos com os privados” (CURY, 2001, p. 

55). Os cidadãos não desejam apenas serem executores de políticas de governo, desejam ser 

ouvidos e se fazer presentes no momento de elaboração dessas políticas. Além disso, a gestão 

democrática pode ser lida, em contraste, com a gestão hierárquica, que, submetida ao 

paternalismo e ao autoritarismo, age hegemonicamente na condução da coisa pública.  

De certo, a gestão democrática é a grande conquista para a educação pública e a 

democracia da nação. A democracia, vista na perspectiva das lutas históricas pela 

redemocratização do país e efetivada pela CF/1988, possibilitou a criação dos Conselhos 

Municipais de Educação como órgãos representativos de diferentes segmentos da sociedade. 

Semeraro (1999) enfatiza que, nesse processo, 

 
A sociedade civil deixa de ser o espaço de ação exclusiva das iniciativas econômicas 
e privadas da burguesia e se torna o lugar onde, também, os trabalhadores aprendem 
a recriar constantemente o espaço público e a traçar os caminhos de sua 
emancipação como dirigentes democráticos de sua própria história (SEMERARO, 
1999, p. 216). 

 

Os embates travados pela sociedade civil, na busca por mais participação na 

vida/política pública em diferentes contextos e momentos históricos, consolidaram, 

principalmente na educação, a gestão democrática. Isso permitiu a educação ser pensada não 

somente pelo Estado, mas também pela própria sociedade civil.  

É nesse cenário de intensa socialização política de conflitos que o país vivencia e 

permite que a sociedade civil se reinvente, se aprimore, se recrie constantemente e possa 

marcar os caminhos para conduzir sua própria história.  

Teixeira (2001) destaca que a participação, ação própria dos contextos 

democráticos, assume, nos tempos atuais, formas novas de ação coletiva, substituindo os 

modos de participação ativa e direta que, na América Latina dos anos de 1970 e 1980, 

expressaram-se nos movimentos pela redemocratização dos países. A “participação cidadã”, 

na expressão do autor, que se utiliza de instrumentos institucionais, para se exprimir, 

caracteriza-se pela busca de consensos, pela construção de identidades, pela tentativa de 

controle da aplicação dos recursos públicos, pela interferência na elaboração de orçamentos, 
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pela criação e pela efetivação de direitos e pelo enfrentamento de problemas cotidianos 

(TEIXEIRA, 2001). 

Esse tipo de participação, ainda de acordo com o autor, constitui um processo 

complexo e contraditório, que envolve a sociedade civil, o Estado e o mercado. Não nega o 

sistema, busca antes aperfeiçoá-lo pela utilização de mecanismos institucionais disponíveis. 

Nele os papéis definem-se mediante a atuação organizada de indivíduos, grupos e 

associações, fortalecendo a sociedade civil quer pela assunção de deveres e responsabilidades, 

quer pela criação e o exercício de direitos (TEIXEIRA, 2001, p. 25-30). 

Nesse contexto democrático de sociedade e de educação, fazem-se presentes os 

Conselhos de Educação, não apenas na luta pelo direito à educação e sua qualidade, mas 

também no movimento paulatino de cobrança para que sejam alcançados os objetivos de 

ofertar uma educação pública de qualidade, assim como a universalização do ensino para toda 

a população.  

Ao falarmos de qualidade na educação, trazemos à baila um conceito amplo e 

complexo. Carreira (2007) enfatiza que o termo qualidade é “historicamente construído e em 

disputa, cabendo aos sujeitos políticos que atuam pelo direito à educação especificar quais 

significados e concepções manejam” (CARREIRA, 2007, p. 9). 

Gadotti (2009) contribui ao descrever que ter qualidade na educação, significa 

melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na educação a qualidade está ligada 

diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, a partir da comunidade escolar. 

Segundo o mesmo autor, a qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do 

professor, do aluno, da comunidade é ruim, pois não podemos separar a qualidade da 

educação da qualidade como um todo (GADOTTI, 2009, p. 2). 

Carreira (2007) ressalta, ainda, que cabe a nós, sujeitos políticos, militantes da 

educação pública com qualidade, definirmos o conceito sobre o que julgamos ser qualidade. 

Entendemos que a qualidade na/da educação deve assegurar oportunidades iguais, levando em 

consideração as diferenças dos sujeitos que dela fazem uso.  

A qualidade que almejamos deve permear os diferentes espaços educativos como 

um todo e, principalmente, deve estar disponível à classe trabalhadora. Para Gramsci, a 

educação tem a capacidade de elevar as pessoas, ou seja, de fazer com que transitem do senso 
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comum ao bom senso, o que equivale à elevação de uma consciência filosófica (filosofia da 

práxis) (SEMERARO, 2006, p. 56). 

A nosso ver, o direito à educação e à educação de qualidade, num sentido 

gramisciano, deve atender aos anseios da sociedade contemporânea, na qual as classes 

trabalhadoras estejam ativas e atuantes para as transformações sociais. Afinal, “qualidade para 

poucos, não é qualidade” (CARREIRA, 2007, p. 9). 

O Conselho Municipal de Educação pode ser visto como um dos mecanismos 

para a participação na vida social e política em âmbito local, assim como uma importante 

ferramenta na possibilidade de tomada de decisões de forma compartilhada na gestão 

educacional. 

Logo, a questão da participação política da sociedade civil, no âmbito da educação 

local, emerge como ponto fulcral nessa discussão e requer que se dedique a ela especial 

atenção, quando se discutem as competências e a composição dos Conselhos de Educação no 

âmbito dos municípios. Gadotti (2009) contribui ao descrever que o 

 
CME permite a participação da sociedade na fixação dos rumos da educação através 
do exercício da democracia direta. A fixação de prioridades e metas em conjunto 
com as representações dos vários segmentos sociais permite ao executivo identificar 
e suprir, com maior precisão e eficácia, as necessidades existentes (GADOTTI, 
2009, p. 169). 

 

A participação ativa dos membros do Conselho Municipal de Educação/CME 

deve estar conectada a um pensamento que eleja a educação de qualidade como direito 

inalienável a todos. Essa concepção deve estar associada à busca para superação das 

dificuldades e dos problemas. Nesse sentido, os CMEs se constituem em um espaço 

importante para impulsionar as discussões e fomentar mudanças nas estruturas de poder local. 

Outro ponto de discussão em relação aos Conselhos de Educação é a ideia, 

pulverizada ao longo da historia, de que seriam órgãos de governo com funções de 

assessoramento e colaboração. Cury (2001), ao mencionar o ideário criado em torno dos 

Conselhos de Educação, enfatiza que 

 
De acordo com o espírito das leis existentes, não é de serem órgãos burocráticos, 
cartoriais e engessadores da dinamicidade dos profissionais e administradores da 
educação ou da autonomia dos sistemas. Sua linha de frente é, dentro da relação 
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Estado e Sociedade, estar a serviço das finalidades da educação e cooperar com o 
zelo pela aprendizagem nas escolas brasileiras (CURY, 2001, p. 45). 

 

O CME é um órgão de Estado e suas funções e raio de atuação variam de acordo 

com a organização educacional de cada município e de seus Regimentos. Em geral, são 

caracterizados como órgãos consultivos e deliberativos do Ministério e das Secretarias de 

Educação. Embora com funções de elaboração de normas e interpretação da legislação 

educacional, os Conselhos não têm natureza legislativa e jurídica, o que pode vir a ser uma 

possível justificativa da limitação na sua atuação.  

Sua principal função ao longo da história foi de colaborar na definição das 

políticas públicas educacionais. Com o tempo, o CME foi assumindo o caráter normativo e 

deliberativo, até como uma estratégia de controle sobre o funcionamento das instituições de 

ensino. Teixeira (2004), ao explicar a função dos Conselhos de Educação, afirma que  

 
Se é certo que neles se cristalizaram modelos burocráticos e cartoriais de ação, que 
conflitam com as exigências da sociedade nesta passagem de milênio, também é 
correto reconhecer que os conselhos de educação constituem o espaço próprio de 
deliberações cuidadosas e refletidas. Se as funções técnicas que lhes foram 
atribuídas os afastaram da realidade cotidiana dos estabelecimentos de ensino, a 
participação popular pode representar a oxigenação de seus tecidos, desde que 
assegurada a proporcionalidade adequada à manutenção de suas funções normativas, 
ao lado da dimensão política que deve iluminar as decisões que lhe estão afetas 
(TEIXEIRA, 2004, p. 7001).  

 

Alguns Conselhos Municipais de Educação, como o Conselho de Aurelino Leal 

(BA), têm função fiscalizadora e mobilizadora de acompanhamento e controle social. Essas 

últimas funções são entendidas como uma estratégia para assegurar uma maior participação 

da sociedade civil, assim como uma forma de controle do Conselho no acompanhamento das 

políticas educacionais no âmbito local. Para uma melhor compreensão do significado das 

funções do CME, o manual de elaboração do Pró-Conselho do estado do Tocantins explicita 

que cabe, a ele, as ações  

 
Consultiva – Responder a consultas sobre alvará, credenciamento e leis educacionais 
e suas aplicações, submetidas a ele por entidades da sociedade pública ou civil 
(Secretaria Municipal da Educação, escolas, universidades, sindicatos, câmara 
municipal, Ministério Público), cidadão ou grupo de cidadãos. Propositiva – sugerir 
políticas de educação, sistemas de avaliação institucional, medidas para melhoria de 
fluxo e de rendimento escolar e propor cursos de capacitação para professores. 
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Mobilizadora – estimular a sociedade no acompanhamento dos serviços 
educacionais; informá-la sobre as questões educacionais do município; tornar-se um 
espaço de reunião de esforços do executivo e da comunidade para melhoria da 
educação. Deliberativa – essa atribuição deverá ser definida na lei que cria o 
conselho, que pode, por exemplo, aprovar regimentos e estatutos; autorizar cursos, 
séries ou ciclos; e deliberar sobre os currículos propostos pela secretaria. Normativa 
– só é exercida quando existe o sistema de ensino próprio. Ele pode assim, elaborar 
normas complementares às nacionais em relação às diretrizes para regimento 
escolar, determinar critérios para acolhimento de alunos sem escolaridade e 
interpretar a legislação e as normas educacionais. Fiscalizadora – promover 
sindicâncias, solicitar esclarecimento dos responsáveis ao constatar irregularidades e 
denunciá-las aos órgãos competentes (Secretaria Municipal de Educação, Ministério 
Público, Tribunal de Contas, Câmara dos Vereadores) (PRÓ-CONSELHO, 2007, p. 
7). 

  

Dentre as funções que podem ser exercidas pelos Conselhos de Educação, 

algumas, a exemplo das funções de fiscalização, mobilização e de acompanhamento e 

controle social, são possíveis aos Conselhos Municipais de Educação que atuam em regime 

vinculado ao sistema municipal de ensino. Daí a variação de funções de um CME para o 

outro, principalmente se levarmos em consideração que, em muitos municípios, os Conselhos 

Municipais de Educação se instituíram antes da criação dos seus Sistemas, como é o caso do 

Município de Aurelino Leal (BA).  

Um ponto primordial, nas discussões acerca dos Conselhos de Educação, versa 

sobre a sua composição. Por se tratarem de órgãos criados na esfera estatal a princípio, a 

participação da sociedade civil não se constituiria de forma paritária. 

A composição na atualidade dos CMEs se configura em maior participação da 

sociedade civil no interior dos Conselhos. Essa conquista, fruto de luta política17, segundo 

Gramsci, revela a composição do Estado Ampliado em que a participação da sociedade 

política e da sociedade civil compõe uma mesma estrutura. 

A sociedade civil, ao penetrar nessa esfera, utiliza-se dos instrumentos 

institucionais, no caso os Conselhos Municipais de Educação, em busca de consensos, 

construção de hegemonias, na tentativa de controle da aplicação dos recursos públicos pela 

                                                
17 Luta política em certo sentido pode ser comparada as guerras coloniais ou as velhas guerras de conquista, 

quando o exercito vitorioso ocupa ou se propõe ocupar permanentemente todo ou uma parte do território 
conquistado. Então o exercito vencido é desarmado e dissolvido, mas a luta continua no terreno político e da 
“preparação” militar (GRAMSCI, 1980, p.68). 



71 

 

 

71 

interferência, pela efetivação e pelo enfrentamento dos problemas cotidianos, no que concerne 

às políticas educacionais. 

Entendemos que a composição dos Conselhos Municipais de Educação será 

determinante para o perfil de atuação desse órgão. O mais importante é assegurar uma 

pluralidade e uma representatividade no seio do CME, “porque somente assim, garantir-se-á, 

de fato, uma democracia representativa” (MARCELINO, 2013, p. 95). 

Na qualidade de órgãos colegiados, eles exercem seu papel e consolidam a 

autonomia pelo gerenciamento de suas ações. O papel dos CMEs não deve se confundir com 

o papel exercido pelas Secretarias de Educação. A função desses órgãos colegiados, a nosso 

ver, é fiscalizar, mas também propor ações que viabilizem o trabalho coletivo. Propor ações 

que atendam às necessidades da comunidade escolar e da comunidade em geral. 

O Conselho Municipal de Educação, ao exercer um papel que extrapola os níveis 

de participação, permitindo, assim, um espaço de manifestação de diferentes classes e/ou 

grupos sociais, possibilita aos sujeitos serem dirigentes das políticas educacionais no âmbito 

de sua atuação. 
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3 O MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL E SUA ÁREA EDUCACIONAL  

 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singela. E examinai, 

sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não 

aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer 

natural nada deve parecer impossível de mudar (Brecht). 

 

3.1 CONJUNTURA POLÍTICA BAIANA 

 

O contexto histórico das práticas de participação no estado da Bahia e, em 

particular, no município de Aurelino Leal, é reflexo do processo de redemocratização e 

abertura para a participação da sociedade brasileira, iniciados nos anos de 1980. Essa década é 

o cenário mais amplo dos encontros entre Estado e sociedade civil. De acordo com Dagnino 

(2002), a Constituição de 1988 é o marco formal desse processo (DAGNINO, 2002, p. 13). 

A revitalização da sociedade civil brasileira, com a participação dos diferentes 

movimentos sociais organizados, a reorganização partidária, dentre outros, constitui uma face 

desse processo. A outra resulta da própria democratização do Estado, que, mediante o 

restabelecimento de vários canais democráticos, formais, ideológico/culturais, abre o acesso 

às novas forças políticas constituídas na luta contra o regime autoritário.  

O processo de democratização, ocorrido com a conquista da Carta Magna de 

1988, também conhecida como a “Constituição Cidadã”, revela um novo cenário político para 

o Brasil, antes marcado pelo autoritarismo, no qual a sociedade civil, novo elemento que 

constitui a esfera estatal, é fulcral na consolidação da democracia e no equilíbrio na correlação 

de forças. 

Semeraro (1999), ao interpretar Gramsci, descreve que o Estado não pode ser 

entendido apenas como aparelho burocrático-coercitivo, como ‘vulgarmente’ as pessoas 

pensam. Suas dimensões não se limitam aos instrumentos exteriores de governo, mas 

compreendem, também, a multiplicidade dos “organismos” da sociedade civil, na qual a livre 

iniciativa dos cidadãos se manifesta como sua cultura e valores e praticamente se enraízam as 
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bases de hegemonia. O novo conceito de Estado é resultado da composição de elementos 

políticos e sociais, da força das instituições e da liberdade dos diversos organismos privados e 

da inter-relação entre a estrutura e a superestrutura (SEMERARO, 1999, p. 75).  

Na Bahia, o cenário era marcado pelo autoritarismo na década de 1970, e o 

referencial político centrado no Carlismo, “corrente ou grupo político” que tinha como 

direção Antônio Carlos Magalhães, que “sob comando centralizado, atuava regional e 

nacionalmente na política institucional, na administração pública e na interface de ambas com 

o mundo do mercado” (CARVALHO, 2007, p. 16).   

Ainda de acordo com a autora, o ano de 1978 foi fundamental para o Carlismo, 

pois Antônio Carlos Magalhães, ACM, como popularmente era conhecido, foi eleito 

governador pelo Colégio Eleitoral Estadual, apoiado pela ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional). 

A eleição de ACM ocorreu pelos acordos parciais e contínuos que possibilitavam 

a composição dos grupos que controlavam o poder. Para Carvalho (2007), essa composição 

era possível “mediante cooptação e incorporação de personalidades e/ou facções originárias 

da oposição, desativando-se, previamente, eventuais focos de ruptura política” (CARVALHO, 

2007, p. 17), que fomentavam um comportamento passivo da sociedade civil e da política 

durante décadas na Bahia.  

Dantas Neto (2003), ao mencionar o comportamento passivo da sociedade civil e 

política baiana, esclarece que 

 
Essa forma de disputa do poder é tão distinta que vai marcar as análises acadêmicas 
e a prática efetiva de seus atores como algo natural, isto é, como parte da “natureza 
das coisas” da Bahia, como algo incorporado à sua cultura e estrutura política, pela 
configuração considerada singular e/ ou “atrasada” de sua sociedade (DANTAS 
NETO, 2003, p. 229). 

 

Para Carvalho (1998) 

 
O mandonismo não é um sistema, mas uma característica da política tradicional. 
Existe desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões isoladas. A 
tendência é que se enfraqueça, à medida que os direitos civis e políticos alcancem 
todos os cidadãos. A história do mandonismo confunde-se com a história da 
formação da cidadania (CARVALHO, 1998, p. 32). 
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O autor enfatiza ainda que o mandonismo não deve ser confundido com 

coronelismo, uma vez que o coronelismo se constituiu na nação e se baseia em barganhas 

entre o governo e os coronéis. 

Na década de 1990, após um logo processo de hegemonia política, o Carlismo 

iniciou sua fase de decadência, associado a fatores como a morte de seu filho Luís Eduardo 

Magalhães, para quem ACM tinha planos de tornar presidente da República; o escândalo da 

violação do painel do Senado, que culminou com a renúncia de ACM; e, por fim, após uma 

vivência democrática, um gradual reconhecimento e valorização, pela sociedade civil baiana, 

da pluralidade e da legitimidade dos conflitos de interesses, permitindo o preenchimento de 

um espaço público e o advento, na Bahia, de uma sociedade competitiva e afinada com o 

andamento nacional (CARVALHO, 1998, p. 35).  

Segundo Dantas Neto (2003), o “Carlismo” se fez presente no cenário político 

baiano até a primeira década do século XXI, deixando marcas políticas/ideológicas que 

poderão vir a ser encontradas ainda por muitos anos. 

É a partir desse cenário político e social marcado por conflitos, correlação de 

forças e luta por hegemonia, que entendemos a formação política de um povo com sua 

‘cultura e valores’. É também nesse contexto que a Bahia e o município de Aurelino Leal 

também se inserem na busca por maior participação da sociedade civil na vida política e nos 

espaços públicos de decisão.  

 

3.2 A EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL/BA 

 

O atual território do município de Aurelino Leal, no princípio, pertenceu à 

Capitania de Ilhéus e, posteriormente, ao município de Barra do Rio de Contas, hoje Itacaré. 

Segundo dados do IBGE (2015), em meados de 1755, foi construída a Estrada da Nação, fruto 

de um acordo entre o capitão-general Manoel da Cunha Menezes e o proprietário das terras 

João Gonçalves da Costa. Essa estrada tinha uma grande importância, pois ligava o sertão ao 

litoral, além de escoar ricas mercadorias. 

A exploração das terras prosseguia incessantemente. Em 1755 já predominavam 

as grandes fazendas e a questão da posse de terra já era um problema. De um lado, os grandes 
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fazendeiros impediam que pequenas famílias conquistassem pedaços de terra para 

manutenção e sobrevivência, expulsando-os com uso da ‘força’. Do outro, os índios pataxós 

resistiam aldeados às margens do Rio Gongogi, principal afluente do Rio de Contas, e 

impediam que os fazendeiros expandissem seus domínios. A luta pela posse das terras foi 

sempre uma condição “peculiar” à zona cacaueira (IBGE, 2015). 

Mais tarde, em 1930, surgiu a Vila de Itapira, hoje cidade de Ubaitaba, e, com 

maior expansão da lavoura cacaueira, cuidou-se de se estender os trilhos da estrada de Ferro 

de Ilhéus até a Vila.  

Também nesse mesmo período, no local onde hoje situa-se a cidade de Aurelino 

Leal, havia uma fazenda de cacau, pertencente a Ramiro Teixeira. Ainda nessa época, 

formou-se, ao lado dos trilhos, o povoado de São Miguel, que devido ao rápido 

desenvolvimento, passou à categoria de distrito. Em 1938, São Miguel passou a se chamar 

Itaipava e, logo depois, Poiri (IBGE, 2015). 

Em 1961, o povoado de São Miguel ganhou autonomia administrativa, passando a 

denominar-se Aurelino Leal, em homenagem ao Dr. Aurelino de Araújo Leal, filho do 

coronel e fazendeiro baiano Maximino de Araújo Leal e de Joana de Freitas. Membro do 

Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi diretor e redator do jornal A 

Lide (Amargosa-BA, 1899) e redator do jornal O Regenerador (Nazaré-BA, 1899-1900).  

No Rio de Janeiro, fundou a revista Brasil Econômico e Financeiro, além de ter 

sido redator-chefe do Diário de Notícias. No magistério, foi professor substituto de Direito 

Constitucional da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, nomeado em 

1915. Foi professor também dessa mesma cadeira na Faculdade de Filosofia e Letras, tendo 

sido Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1923(IBGE, 

2015). 

De 1961, ano da autonomia administrativa do município de Aurelino Leal (BA), 

até a década de 1980, tem-se uma lacuna na história de Aurelino Leal. Não se encontram 

registros nem documentos que possam relatar a história dessa época.  

No fim da década de 1980, com a crise da lavoura cacaueira, o município de 

Aurelino Leal, assim como todos os municípios que faziam parte da Região Cacaueira, hoje 
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denominada microrregião Ilhéus-Itabuna, precisaram reorganizar suas estruturas sociais, 

políticas e econômicas. No cenário atual, a economia do município de Aurelino Leal é 

baseada ainda na agricultura, agora mais diversificada, no comércio e no serviço público 

ligado à Prefeitura Municipal. Em 2015, Aurelino Leal, situado às margens da BR-101, no sul 

do estado da Bahia, faz limite com os municípios de Ubaitaba e Itabuna. É considerado um 

município pequeno, com uma população estimada em 13.130 habitantes (PNAD, 2014). 

A ausência e a dificuldade de acesso aos documentos oficiais nos limitaram a 

contar a história com maior riqueza de detalhes. O contexto histórico que apresentamos 

somente está disponível no site do IBGE. Outros documentos, que poderiam revelar a 

constituição política do município como as Atas da Câmara de Vereadores (documento 

público, que todo cidadão pode consultar), não foram analisados devido às dificuldades postas 

pela Câmara de Vereadores do município. 

Assim, devido à insipiência e/ou falta de informações, entendemos a necessidade 

de organização e de registros oficiais do município de Aurelino Leal para manter viva a sua 

história e memória. Dessa forma, buscamos resgatar, por meio dos documentos do CME, os 

momentos vivenciados na educação a partir da constituição desse órgão no município. 

 

3.3 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL/BA 

 

Falar da educação no âmbito do município é, antes de tudo, situá-lo em sua 

dimensão histórica, social, política e econômica, de maneira que só se pode pensar a educação 

em sua complexidade, uma vez que ela se dá em diferentes perspectivas. 

Em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB n° 9.394/96, o município de Aurelino Leal/BA começou efetivamente se 

organizar para atender às novas exigências colocadas no cenário educacional brasileiro. A 

LDB em vigor definiu o papel da União e dos entes federados, formalizando um importante 

passo para a consolidação da gestão democrática, com a reestruturação dos órgãos de ensino e 

enfatizando a necessidade da criação dos Conselhos Municipais de Educação para auxiliar na 

organização de um sistema de ensino autônomo e independente, no qual “os conselhos como 
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órgãos colegiados, compreendem estabelecer a relação entre a sociedade e o Estado” (CURY, 

2001, p. 53). 

Na busca pelo contexto de criação do Conselho Municipal de Educação em 

Aurelino Leal, encontramos no seu primeiro Livro de Atas, a data de sua criação em 22 de 

novembro de 1993: 

 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de um mil novecentos e noventa e três, na 
Secretaria Municipal de Educação, deu-se inicio a reunião presidida pela Secretária 
Municipal de Educação, Jaidê Rocha, para formalizar a criação do Conselho 
Municipal de Educação (LIVRO DE ATAS, 1993, p. 1). 

 

Em 1993, o CME foi implantado, mas não há uma lei de criação do Conselho de 

Educação nesse período. Esse registro da implantação do Conselho Municipal de Educação 

consta no livro de Atas do próprio órgão. Consta também apenas o registro de três reuniões 

nesse período. As reuniões ocorreram em 22 de novembro de 1993, 25 de novembro de 1993 

e 12 de janeiro de 1994. Essas reuniões ocorreram para 1) formalizar a criação do Conselho 

Municipal de Ensino; 2) ler as sugestões enviadas pela sociedade civil; 3) decidir sobre 

aprovação/reprovação de uma aluna. Vale aqui ressaltar que as funções, assim como suas 

competências, não estão descritas no documento (LIVRO DE ATAS, 1993, p. 2- 3). 

Em 20 de novembro de 1997, durante o mandato do prefeito Gilberto Ramos de 

Andrade, a Câmara Municipal de Vereadores de Aurelino Leal aprovou a Lei nº 398/97, que 

criou, em ato oficial, o Conselho Municipal de Educação-CME, condição sine qua non na 

busca para autonomia, criação do sistema municipal de ensino e consolidação da gestão 

democrática.   

A Lei nº 398/97, em seu Art. 1º, determinou, ao criar o Conselho Municipal de 

Educação, sua finalidade: exercer atribuições normativas, consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras da Política Municipal de Educação, empreendida pelo poder público na área de 

competência do município de Aurelino Leal, abrangendo o Sistema de Ensino Municipal 

(LEI, Nº 398/97). 

A Lei nº 398/97 permaneceu em vigência até 2008, ou seja, por doze anos o CME 

de Aurelino Leal foi regido por essa lei. A análise das atas nos permitiu observar as 

adequações feitas no interior do Conselho no decorrer do tempo.  
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Para explicar melhor os fatos, recorremos aos Livros de Atas nos anos de 1997 a 

2007. É preciso ressaltar que o Livro de Atas do Conselho Municipal de Educação apresenta 

lacunas no que refere ao espaço de tempo de uma reunião para outra. Em 2008, a Câmara 

Municipal aprovou a Lei nº 480/2008, que alterou a Lei nº 398/97 (que criara o Conselho 

Municipal de Educação). 

Em 2 de dezembro de 1997, ocorreu a primeira reunião do Conselho Municipal de 

Educação, após a aprovação da Lei nº 398/1997. “Em ato solene reuniram-se na Escola 

Normal 2 de Julho todos os titulares e suplentes para leitura e apreciação da Lei nº 398/97; 

que criou o Conselho Municipal de Educação” (LIVRO DE ATAS, 1997, p. 6).  

Após dois anos, em 1999, ocorreu uma reunião no Conselho, cujo assunto foi 

informar sobre a inserção do Conselho Municipal de Educação no Regimento Unificado das 

escolas e discutir sobre avaliação escolar (LIVRO DE ATAS, 1999, p. 10). 

Em 2002, ocorreu nova reunião para discutir a organização escolar, o censo 

escolar do ano em curso, assim como o transporte de alunos do ensino médio, dentre outros 

(LIVRO DE ATAS, 2002, p. 12). 

Ainda naquele ano, houve nova reunião para discutir sobre a importância do 

Conselho no município. Assim 

 
O professor (...) fez o uso da palavra mencionando a importância da existência e 
atuação dos Conselhos Municipais, salientando a necessidade da comunidade ter 
nesses conselhos representantes que possam empenhados a desempenharem os seus 
respectivos papeis, o professor (...) concluiu suas ponderações lendo um fragmento 
sobre o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul (LIVRO DE ATAS, 2002, p. 13-
15). 
 

Nota-se uma preocupação do Conselho em desempenhar seu papel, assim como o 

reconhecimento da necessidade que a “comunidade” esteja representada no Conselho. Não 

podemos afirmar se a atuação do CME de Aurelino Leal foi contínua, devido à ausência de 

registros no Livro de Atas por longos períodos. 

Em 2005, o Conselho realizou eleição para presidente e vice-presidente. Essa 

eleição contraria o Art. 4º da Lei n° 398/97, que estabeleceu que a presidência do Conselho 

seria exercida pelo secretário municipal de educação. Assim 
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Deu início a eleição passando as cédulas para os membros representantes do 
Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal para serem escolhidos o 
presidente e o vice-presidente. [...] Terminada a votação a Secretária de Educação 
convidou a Sr.ª Arlete e o Sr. Jorge para fazerem a contagem dos votos ficando 
assim formado e constituído o Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal, 
Bahia: presidente a Prof.ª Ruth Lima; vice-presidente Prof.ª Neilma Dione (LIVRO 
DE ATAS, 2005, p. 18).  

 

Essa afirmativa parte da constatação de que, em 2005, a Lei n° 398/97 ainda não 

havia sido alterada. Dessa maneira, legalmente se contrapôs o Art. 4º, que tratava da 

composição do Conselho e dispunha que seria composto de “I- Secretário de Educação que 

será o presidente”. Esse tópico é reforçado pelo Art. 8º: “As reuniões seriam presididas por 

um presidente, no caso o Secretário Municipal de Educação” (LEI, N° 398/97).   

Em 2006, o Conselho começou a se organizar para ter um espaço próprio dentro 

do município. Nesse ano, o CME discutiu suas funções e suas competências, enfatizando a 

importância do órgão colegiado no município. Assim, 

 
Diante das dificuldades que está atravessando o município a professora (...) 
comentou sobre um texto que fala da importância do que é o Conselho Municipal de 
Educação, falou também sobre as funções do CME, a mobilizadora que estimula a 
sociedade no acompanhamento dos serviços educacionais, a fiscalizadora que 
promove sindicância e solicita esclarecimentos ao constatar irregularidades e 
denuncias aos órgãos competentes. Foi dito também que nós conselheiros não 
devemos defender político nenhum, nem demonstrar que estamos do lado de A ou 
de B(...) (LIVRO DE ATAS, 2006, p. 19). 

 

Em 2007 foi criada uma comissão para elaborar a Lei do Conselho Municipal de 

Educação. Os conselheiros começaram a estudar e a elaborar a lei de reestruturação do 

Conselho (LIVRO DE ATAS, 2007, p. 24). A partir de 2007, há registros mensais de 

reuniões, sobretudo para estudo e elaboração da nova lei, a ser criada, e do Regimento 

Interno.  

A nosso ver, o Conselho de Aurelino Leal (BA), desde a sua criação em 1997, 

veio se organizando para conquistar seu espaço no município. Notamos ainda que, a partir de 

2005, o Conselho de Educação começou a se fortalecer, a se preparar, para atuar, cumprir 

com a função de Conselhos gestores dentro do município.  

Assim, em 29 de outubro de 2008, a Lei nº 480/08 dispunha sobre a alteração da 

Lei nº 398/97, que criou o Conselho de Educação. Essas alterações trouxeram, para o órgão, 



80 

 

 

80 

transformações que vão desde a sua composição até o seu raio de atuação. A Lei nº  480/08 

dispôs sobre a alteração: 

 
Art.1º- Ficam alterados os artigos: 1º, 3º, 10 e 11 da Lei n° 398/97que trata da 
criação do Conselho Municipal de Educação do Município de Aurelino Leal, supre: 
art.2º, do parágrafo único do art.3, art.4º e seu parágrafo único, art. 5º, 6º, 7º e seu 
parágrafo único, art. 8º, art. 9º e seus parágrafos, incisos do Art. 10, art.12 e 13 da 
mesma Lei e cria os demais remunerando-os (LEI, Nº408/08).  

 

Os artigos, alterados pela Lei nº 480/2008, incidiram diretamente sobre as 

funções, a organização/composição e as competências do Conselho Municipal de Educação. 

Iremos discutir as alterações conforme a apresentação do quadro a seguir.  

No Quadro 1 mostraremos as alterações que dizem respeito às funções do 

Conselho Municipal de Educação: 

 
Quadro 1 – Funções do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal (BA) 
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 

 

O Quadro 1 demonstra as alterações feitas nas Leis nº 398/1997- 480/2008. O 

artigo 1º da Lei nº 398/97 é substituído pelo artigo 2º da Lei nº 480/2008 e seu parágrafo 

único.  

Lei nº 398/1997  Lei nº 480/2008 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de 

Educação, órgão que tem por finalidade, exercer 

atribuições normativas, consultivas, deliberativa 

e fiscalizadora da Política Municipal de 

Educação, empreendida pelo Poder Público na 

área de competência do município de Aurelino 

Leal abrangendo o Sistema de Ensino Municipal 

Ensino (LEI, Nº 398/1997). 

 

 Art. 2º Fica criado o Conselho Municipal de 

Educação- CME, Órgão Colegiado de deliberação 

superior, incumbido de exercer atribuições 

normativas, consultivas, prepositivas, mobilizadora, 

deliberativas  e fiscalizadoras da Política Municipal 

de Educação, empreendida pelo Poder Público na área 

de competência do município de Aurelino Leal, 

abrangendo o Sistema Municipal de Ensino (LEI Nº 

480/2008).  

Parágrafo único - O Conselho Municipal de 

Educação exercerá as suas atribuições, normativas e 

consultivas, após a criação do Sistema Municipal de 

Ensino (LEI, Nº 480/2008).  
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A Lei nº 398/97 estabeleceu as funções do CME e, timidamente, definiu a sua 

função fiscalizadora como estratégia de uma participação mais efetiva da sociedade civil. Se 

levarmos em consideração que os CMEs, que nascem antes da instituição dos sistemas, são 

caracterizados como órgãos consultivos e deliberativos da Secretaria de Educação, mesmo 

que constem, no ato de sua criação, outras funções como fiscalizar a política municipal, “eles 

não são dotados de natureza legislativa e/ou jurídica” (MARCELINO, 2013, p. 97).  

A Lei nº 480/2008 ampliou as funções estabelecendo, para o Conselho, as funções 

propositivas (propor ações e efetivar políticas educacionais) e mobilizadoras (mobilizar os 

diferentes seguimentos da sociedade a participar no direcionamento da educação). 

Entendemos que as funções propositivas e mobilizadoras da política municipal estejam 

vinculadas à estratégia de uma participação mais efetiva da sociedade civil, fruto de 

cobranças/consensos desses segmentos que ocuparam o espaço do Conselho. 

Além disso, a Lei nº 480/2008 também alterou as funções do CME dando ao 

órgão um maior raio de atuação, assim como a possibilidade de maior participação da 

sociedade. A aprovação dessa lei é o reflexo da correlação de forças dentro do Conselho e dos 

consensos elaborados dentro do Conselho, uma vez que a lei, aprovada em novembro do 

mesmo ano, já previa a criação do sistema municipal e especificava em seu parágrafo único 

que “O Conselho Municipal de Educação exercerá as suas atribuições normativas e 

consultivas, após a criação do Sistema Municipal de Ensino” (grifo nosso) (LEI, NO 

480/2008). 

Esse parágrafo único parece manifestar que é desnecessário que se tenha o 

Sistema Municipal de Ensino, instituído para existência dos Conselhos Municipais de 

Educação. No entanto, ao contrário, é imprescindível a instituição de um Conselho Municipal 

de Educação para a existência dos Sistemas Municipais de Ensino. Isso revela a importância 

dos Conselhos Municipais de Educação para atuar junto aos municípios na condução da coisa 

pública. 

Outro ponto a ser discutido refere-se às competências do CME. O Quadro 2  a 

seguir demonstra as alterações do que compete ao Conselho e as possibilidades de atuação no 

auxílio e no direcionamento das políticas públicas em educação de Aurelino Leal. 
Quadro 2 – Competências do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal (BA) 
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Lei nº 398/1997 

  

Lei nº 480/2008 

Art. 10 Ao Conselho Municipal de Educação compete: 

I - Elaborar regimento interno a ser aprovado por decreto 

do Prefeito do Município; 

II - Discutir e aprovar o Plano Municipal de Educação e 

suas alterações subsequentes; 

III - Elaborar ou discutir e votar as diretrizes para o 

Sistema Municipal de Ensino e sugerir normas e medidas 

para organização, aperfeiçoamento e o seu 

funcionamento; 

IV – Indicar, para o Sistema Municipal de Ensino, as 

disciplinas obrigatórias e as de caráter optativo, fixando as 

distribuições das mesmas; 

V - Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à 

educação nos termos da Constituição Federal vigente; 

VI - Autorizar a organização de cursos ou escolas 

experimentais em estabelecimento de ensino da Rede 

Municipal; 

VII - Fiscalizar o ensino no município, especialmente nas 

escolas conveniadas; 

VIII - Fixar normas para inspeção de supervisão nas 

escolas integrantes ao Sistema Municipal de Ensino; 

IX - Dispor sobre as normas para matrícula, transferência 

e adaptação de estudo nos estabelecimentos de ensino da 

Rede Municipal; 

X - Estabelecer normas para verificação do rendimento 

escolar e estudos de recuperação nas unidades escolares 

do município; 

XI - Emitir parecer sobre assunto de natureza pedagógica 

e educativa que lhe seja submetido pelo prefeito ou pelo 

secretário de educação; 

XII - Manter intercâmbio com os conselhos Federal e 

Estadual de Educação; 

XIII - Publicar anualmente relatório de suas atividades; 

XIV - Outras funções quando delegadas pelo Conselho 

 Art. 5º Competirá ao Conselho Municipal de 

Educação-CME, instituído na forma da Lei, 

emitir parecer sobre o Plano Municipal de 

Educação, bem como, fiscalizar a 

movimentação de recursos técnicos e 

financeiros repassados a secretaria de 

educação (LEI  nº 480/2008). 

Parágrafo único- As demais competências do 

Conselho Municipal de Educação, bem como 

as normas de seu funcionamento, serão 

estabelecidos em regimento próprio, aprovado 

em Plenária do CME (LEI, nº 480/2008). 
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 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 
 

O Quadro 2 demonstra as alterações feitas nas Leis  nº 398/1997- 480/2008. O 

artigo 10 da Lei nº 398/97 é substituído pelo artigo 5º da Lei nº 480/2008 e seu parágrafo 

único.  

A Lei nº 398/97, do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal, ao 

estabelecer suas competências para definição e organização do ensino público, destacou 

dentre elas, autorizar o funcionamento de escola, elaborar regimento, aprovar o plano 

municipal de educação, fiscalizar os recursos e verbas destinadas à educação. 

Na Lei nº 480/2008, as competências do CME se constituíram em 

consonância/previsão com a criação do Sistema Municipal de Ensino, que estabeleceu as 

competências do Conselho no artigo 5º da lei.  As competências que constam no artigo 5º são: 

emitir parecer sobre o Plano Municipal de Educação e fiscalizar a movimentação de recursos 

técnicos e financeiros repassados à Secretaria de Educação.  

Seu parágrafo único estabeleceu que “as demais competências do Conselho 

Municipal de Educação, bem como as normas de seu funcionamento, serão estabelecidas em 

regimento próprio, aprovado em Plenária do CME” (LEI, Nº 480/2008). 

As competências do Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal foram 

estabelecidas pela Lei nº 480/2008. Entendemos que devido à ampliação das competências, o 

artigo 5º da Lei nº 480/2008 estabeleceu as competências do CME de forma abrangente e na 

estrutura macro do município. No parágrafo único desse texto jurídico, essas competências 

são detalhadas no Regimento Interno, dando possibilidade ao CME de atualizar essas 

competências sempre que necessário.   

Em 26 de novembro de 2008, através do Decreto nº 91/2008, foi aprovado o 

Regimento Interno para fortalecer a atuação do CME. O Decreto, que trata o Regimento 

Interno do CME de Aurelino Leal, estabeleceu em seu artigo 13 as seguintes competências: 

 

Estadual de Educação; 

XV - Dar parecer às licenças para aprimoramento 

profissional no território do Município. (ART. 10°, LEI 

N° 398 / 1997) 
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I- Zelar pela universalização da educação básica e pela progressiva extensão da 
jornada escolar de tempo integral; 
II- Zelar pelo cumprimento da legislação escolar aplicável à educação e ao 
ensino; 
III- Estabelecer indicadores de qualidade do ensino para as escolas da rede 
municipal de ensino e para as escolas privadas de Educação Infantil; 
IV- Colaborar com o dirigente do órgão Municipal de Educação no diagnóstico 
da evasão, da repetência e dos problemas na oferta e na qualidade do ensino escolar, 
apontando alternativas para possíveis soluções; 
V- Emitir parecer sobre o Plano Municipal de Educação, a ser aprovado nos 
termos da Lei Orgânica do Município; 
VI- Deliberar sobre medidas para aperfeiçoar a educação do município; 
VII- Estabelecer diretrizes de gestão democrática da rede pública e de participação 
da comunidade escolar da sociedade na elaboração de propostas pedagógicas das 
escolas; 
VIII- Colaborar com o dirigente do órgão municipal de educação no diagnóstico e 
na solução de problemas relativos à educação, no âmbito do município; 
IX- Acompanhar a aplicação de recursos destinados à educação pública, 
garantindo a equidade em sua distribuição; 
X- Acompanhar a realização do cadastro escolar para o recenseamento da 
população escolarizável, visando garantir o atendimento integral da demanda; 
XI- Pronunciar-se sobre as diretrizes orçamentárias da educação no município; 
XII- Indicar o representante do Conselho no órgão Colegiado do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB; 
XIII- Opinar sobre o plano de carreira do magistério no município; 
XIV- Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
XV- Compor comissão de inspeção junto a Secretaria de Educação para fiscalizar 
e legalizar as escolas que compõe o Sistema Municipal de Educação; 
XVI- Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno em plenária com 
maioria absoluta dos conselheiros (2/3) presentes; 
XVII- Propor e deliberar sobre as medidas de competência do Poder Público 
Municipal no que refere à efetiva assunção de suas responsabilidades em relação à 
educação infantil, ao ensino fundamental, à educação de jovens e adultos, à 
educação especial e à educação no campo que existirem no município; 
XVIII-Articular-se com órgãos ou serviços governamentais de Educação nos âmbito 
estadual e federal e com outros órgãos da administração pública privada que atuem 
no município, a fim de obter suas contribuições para a melhoria dos serviços 
educacionais; 
XIX- Manter a comunidade informada, através de publicações oficiais e demais 
veículos de comunicação do município, sobre a atuação do Conselho Municipal de 
Educação; 
XX-  Acompanhar o funcionamento dos serviços de apoio ao educando, tais como 
merenda e transporte escolar, emitindo pareceres quando necessários; 
XXI- Estabelecer normas para aprovação dos regimentos escolares; 
XXII- Estabelecer normas de adequação da educação básica à educação do campo; 
XXIII-Deliberar sobre recursos interpostos cujos pareceres forem encaminhados 
pelas comissões ou relatores; 
XXIV- Estabelecer outras atribuições estabelecidas em normas 
complementares (DECRETO NO 91/2008). 

 

As competências atribuídas ao CME, com o Decreto nº 91/2008, foram ampliadas, 

sobretudo com maior intervenção nas ações junto a Secretaria de Educação. Foram doze anos, 
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após a criação do CME, em 1997, para que fosse aprovada a primeira lei do Regimento 

Interno (DECRETO NO 91/2008), fortalecendo, assim, as ações e a atuação do Conselho.   

Em 2014 houve atualização do Regimento Interno (Decreto nº 91/2008). Essas 

alterações foram no tempo de mandato dos Conselheiros: antes, quatro anos para todos, 

inclusive para o Secretário de Educação; depois da mudança, três anos para os representantes 

do Poder Executivo, Legislativo, Professores da Rede Municipal, Professores da Rede 

Estadual, dois anos para os representantes de Gestores da Rede Municipal de Ensino, 

Conselho Tutelar, Coordenadores Municipais, Conselho Municipal de Saúde, e, por fim, um 

ano para os demais Conselheiros. 

Um movimento interessante é que, para aprovação do Regimento Interno do 

Conselho em 2008, foi necessária a apreciação da Câmara de Vereadores, mas para sua 

atualização e alteração, sobretudo no tempo de mandato dos membros do próprio Conselho, 

não foi necessário passar pelo crivo da Câmara.  

O CME, em junho de 2014, ao atualizar e alterar o Regimento Interno, apresentou 

o novo Regimento ao Conselho Pleno. Em plenária, o próprio Conselho aprovou sem 

necessidade da aprovação do Poder Legislativo. Isso demonstra a autonomia na organização 

desse órgão no município. 

O Conselho Pleno está previsto no Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Educação em seu 

 
Parágrafo único- O Conselho Pleno compõe-se de todos os Conselheiros Titulares, 
reunindo-se em sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, convocadas e 
presididas pelo presidente do Colegiado (DECRETO Nº 91/2008). 

 

Ao analisar o Regimento Interno, no que se refere à organização e à composição, 

observamos que, até os dias atuais, o Conselho de Educação mantém a mesma organização e 

composição da Lei n° 480/2008, que altera e cria o Conselho Municipal de Educação.  

O Quadro 3 a seguir trata da organização e da composição do Conselho Municipal 

de Educação, demonstrando a alteração ocorrida no artigo 3º e a suplementação do artigo 3º 

com o artigo 4º da Lei nº 480/2008. 
 
Quadro 3 – Organização do Conselho Municipal de Educação Aurelino Leal (BA) 
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Lei nº 398/1997  Lei nº 480/2008 

Art. 3º- O Conselho Municipal de Educação será 

constituído de 1318(treze) membros efetivos e igual 

número de suplentes, todos nomeados por ato do 

prefeito e escolhidos dentre pessoas de notório 

conhecimento em assuntos relacionados com a 

educação. 

I - Secretário Municipal de Educação que será o 

presidente; 

II - De 4 representantes efetivos e de 4 suplentes 

indicados pela administração municipal; 

III - De um representante efetivo e um suplente 

indicado pelo Presidente da Comissão de Educação 

da Câmara Municipal de Vereadores 

IV - De um representante efetivo e um suplente 

indicado pela APLB (Associação dos Professores 

Licenciados da Bahia-Sindicato), núcleo de 

Aurelino Leal indicado pelo seu presidente; 

V - Um representante da divisão de ensino de 1º 

grau e 2º grau; 

VI - Um representante dos estudantes, indicado por 

sua entidade representativa; 

VII - Um representante dos pais, indicado pela 

assembleia de pais; 

VIII - Um representante da Igreja Católica, 

indicado pelo padre; 

IX - Um representante do Tribunal de Justiça 

indicado pelo juiz de direito da Comarca. (Art. 4°, 

Lei n° 398, 1997) 

 Art. 3º- Na composição do Conselho Municipal 

de Educação será assegurada a participação 

paritária de representantes de organismos 

governamentais com atividades na área 

educacional e de instruções civis, sediadas no 

município. 

Art. 4º- O Conselho Municipal de Educação 

será constituído de 12 membros titulares e igual 

número de suplentes, com as seguintes 

representações:  

I – 01 (um) representante do Poder Executivo 

Municipal; 

II – 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Educação; 

III – 01 (um) representante do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação; 

IV – 01 (um) representante dos Professores da 

Rede Municipal de Ensino 

V – 01 (um) representante dos Gestores 

Escolares da Rede Municipal de Ensino; 

VI - 01(um) representante dos Estudantes da 

Rede Municipal de Ensino;  

VII - 01(um) representante dos Pais dos alunos 

da Rede Municipal de Ensino; 

VIII - 01(um) representante do Conselho 

Tutelar; 

IX - 01(um) representante das Escolas da Rede 

Estadual de Ensino; 

X - 01(um) representante dos Coordenadores 

Municipais de Educação; 

XI - 01(um) representante das Escolas 

Particulares; 

XII - 01(um) representante do Conselho 

                                                
18 O documento apresenta erro na redação. O número de membros efetivos corresponde a doze conselheiros e 
não treze como diz o Art.3º da Lei n° 398/97. 
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Municipal de Saúde (LEI, Nº408/2008). 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 

 

A questão, que envolve a composição assim como a escolha dos representantes 

nos Conselhos Municipais de Educação, é bastante complexa. Como órgãos de Estado, a 

primeira composição do CME de Aurelino Leal (BA), pela Lei n° 398/97, caracterizou-se por 

uma maior quantidade de membros ligados aos poderes Executivo e Legislativo. Ainda 

constou a representatividade da Igreja Católica e do Tribunal de Justiça. Nessa composição do 

CME não houve uma divisão de poderes entre as representações que vivenciavam a escola e 

que vivenciavam diferentes segmentos da sociedade civil. 

A referida lei cercou-se de cuidados ainda ao determinar que as reuniões do 

Conselho, de acordo com os artigos 8º e 9º, deveriam ser conduzidas pelo executivo, o 

presidente, no caso, o secretário (a) de educação. Também reforçou a imposição do executivo 

como membro nato, sendo ele a presidir o Conselho.  

Na luta por hegemonia, a sociedade civil, que compõe o CME, não se manteve 

inerte. Durante as reuniões do CME alguns membros representantes da sociedade civil se 

manifestaram acerca da composição não paritária, da representatividade da igreja católica e, 

sobretudo, a imposição do secretário de Educação ser o presidente nato do Conselho 

Municipal de Educação no município de Aurelino Leal. O Conselho é um espaço político, 

lugar onde grupos heterogêneos disputam e discutem diferentes projetos de educação e 

difundem suas ideologias. Assim mediante as cobranças dentro do próprio Conselho e de 

parte dos membros ali representados iniciou-se um processo lento, consensual, de mudanças 

na estrutura legal do CME, já que os acordos se estabeleciam naquele espaço. 

A Lei nº 480/08 evidenciou que as alterações feitas foram com objetivo de 

assegurar o equilíbrio de forças com representatividade paritária dentro do órgão. Com a 

alteração da lei, a composição do CME apresentou uma condição diferente na 

representatividade. Isso se confirmou pela composição diversificada e pela presença de mais 

segmentos da sociedade civil do que da sociedade política, demonstrando uma movimentação 
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dos diferentes setores da sociedade civil devido à sua revitalização e ocupação dos espaços 

públicos nas últimas décadas.  

A alteração da lei foi fruto de embates, dentro do próprio Conselho, 

principalmente entre os representantes do sindicato e da divisão de ensino (professores), que 

não concordavam com a desigualdade representativa bem como com o critério da nomeação 

de “pessoas de notório conhecimento em assuntos relacionados à educação” (LIVRO DE 

ATAS, 2007, p. 28). 

O CME de Aurelino Leal demonstrou um constante movimento de conflitos entre 

as classes, que buscavam legitimar suas ações, utilizando-se do espaço instituído para ser um 

aparelhamento do Estado na educação. Devido à abertura política, a sociedade civil, também 

na busca por hegemonia, ocupou esse espaço. Essa ocupação pode servir para lutar contra os 

projetos da classe dominante e atender aos anseios da classe trabalhadora ou pode servir para 

reforçar os projetos da classe dominante ao ser cooptado por ela.  

O Conselho é espaço complexo, de consolidação de diferentes projetos 

hegemônicos. A alteração das leis, que regem o CME no município, mais de uma década 

depois, foi fruto dos embates no interior do Conselho por mais participação. 

Os momentos de constituição do CME de Aurelino Leal (BA), desde sua criação 

em 1993, desvela o espaço contraditório do Conselho em determinados momentos, mas 

desvela também o fato de que a mediação dos conflitos acontece através dos consensos. Isso 

se explica pela estrutura de um órgão que se constitui no Estado Ampliado cuja participação, 

tanto da sociedade política quanto da sociedade civil, utiliza de instrumentos institucionais, no 

caso o CME, para expressar e caracterizar a busca por consensos, a criação de identidade 

própria, a busca pelo controle da aplicação dos recursos públicos pela interferência na 

elaboração de orçamentos e, sobretudo, pelo enfrentamento cotidiano dos problemas.  

Portanto, sendo o Conselho Municipal de Educação parte integrante do sistema de 

ensino, institui-se enquanto um órgão colegiado autônomo, heterogêneo e de diferentes 

classes, constituindo-se, portanto, como um “aparelho privado de hegemonia”, que tem o 

poder de transformar, resistindo à dominação visando o bem coletivo (educação) e/ou reforçar 

a dominação, atendendo aos interesses da classe dominante/burguesa. 
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3.4 A PARTICIPAÇÃO DO CME NA CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

O município de Aurelino Leal (BA), como todo ente federado, teve acesso aos 

processos que a educação brasileira vivenciava, de descentralização dos recursos destinados à 

própria educação, assim como teve a oportunidade de criar seu próprio sistema de ensino.  

De acordo com a Lei municipal n° 495/2009, que criou o sistema municipal de 

ensino, até a década de 2000, o município de Aurelino Leal (BA) estava com sua rede de 

ensino vinculada ao sistema estadual de ensino.  

Entretanto, a busca pela autonomia de um Sistema Municipal de Ensino parece 

não ter contado com interesses comuns em Aurelino Leal. Isso, porque, entre a intenção de 

por em funcionamento o sistema até a sua efetivação, transcorreu-se um período de doze anos, 

contando desde a lei que cria o Conselho Municipal de Educação Lei n° 398/97 até a Lei n° 

495/2009, que cria o Sistema de Ensino em Aurelino Leal (BA). Podemos inferir a partir de 

estudos realizados nos documentos oficiais (Livro de Atas) que se tratou de um tempo de 

discussões e debates, talvez pela não compreensão do que isso significava para o município.  

 A criação da Lei nº 398/97, que institui o Conselho Municipal de Educação, foi 

condição essencial para que se tivesse um sistema de ensino e também demarcou o início das 

discussões sobre a educação no município. Assim, trabalhando com o contexto histórico do 

CME, buscamos informações de uma possível discussão no Conselho sobre a criação do seu 

sistema de ensino.  

Ao analisar as Atas do Conselho de Educação, notamos que, desde a criação do 

CME de Aurelino Leal em 1997, constam algumas indicações para a intenção da organização 

da educação do município mediante a criação do Sistema Municipal de Ensino nos 

documentos oficiais do CME. Essas indicações, a priori, colocam-se de maneira sucinta, mas 

com o passar do tempo tornam-se reveladoras quanto ao que se propõe.  

Em 1998, encontramos nas Atas uma breve indicação sobre a necessidade de 

retirada de documentos referentes ao Colégio Normal 02 de Julho, para apreciação no CME. 

Esses documentos estariam de posse da Diretoria Regional de Educação (DIREC 07), núcleo 

pertencente a Itabuna (BA), que deveria enviar o material ao Conselho Estadual de Educação, 
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órgão responsável pela normatização das escolas municipais que não possuem sistema de 

ensino. No Livro de Atas consta que 

 
A conselheira (...) argumentando sobre alguns incisos do artigo da lei de criação do 
conselho fala da necessidade de desvincular a documentação que está na DIREC07 
para ser enviado para o Conselho Estadual de Educação e para isso era preciso ter 
sistema (LIVRO DE ATAS, 1998, p. 9). 

 

Mesmo de maneira sucinta, a argumentação da conselheira demonstra a busca por 

autonomia e desvinculação do CME, em relação ao Conselho Estadual de Educação, e por 

necessidade de uma maior participação/intervenção nos assuntos ligados à educação do 

município.  

Outras discussões e comentários, registrados no Livro de Atas, sobre uma possível 

necessidade de organização do município e/ou criação do sistema municipal de ensino, só 

vieram aparecer em 2001, quando, em reunião ordinária, “a professora (...) prosseguiu as 

discussões ressaltando a necessidade de se ter um conselho mais atuante e para isso medidas 

precisavam ser tomadas para a organização do município” (LIVRO de ATAS, 2001, p. 12). 

Em 2002, nas discussões sobre a atuação do Conselho de Educação em outros 

espaços e sobre a composição de parcerias com outros Conselhos, mencionou-se a 

necessidade de o Conselho de Educação atuar em seu próprio sistema. Assim 

 
A professora (...) revelou sua preocupação na atuação do Conselho Municipal de 
Educação na educação infantil do município que ganharia novos espaços e 
melhoraria os resultados. O professor (...) mencionou ainda outros espaços que o 
Conselho de Educação possa atuar como, por exemplo, no que diz respeito ao 
FUNDEF a merenda escolar, digo escolar, mesmo estes tendo seus respectivos 
Conselhos. A professora (...) apontou a necessidade de o Conselho de Educação ser 
possuidor de seu próprio sistema (grifo nosso) (LIVRO de ATAS, 2002, p. 15). 

 

Consta no Livro de Atas do Conselho, de 2003 até 2007, que o Conselho se 

ocupou com outras questões, como salários atrasados, professores faltosos, 

aprovação/reprovação de alunos, denúncias feitas por pais das escolas, entre outras, e não 

houve menção sobre a organização educacional do município e sobre a possibilidade de 

criação do sistema municipal (LIVRO DE ATAS, 2003-2007). 

O Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal, nesse período, atuou como 

órgão consultivo e deliberativo da Secretaria de Educação, mesmo que conste, no ato de sua 
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criação, outras funções como fiscalizar a política municipal. Esse órgão não deveria atuar 

como legislador nas questões educacionais, pois ainda não possuía autonomia para isso.  

Em 2007, o Conselho inicia as discussões sobre a necessidade de reformular a lei 

de criação do Conselho Municipal de Educação, considerada “defasada”. A reformulação da 

lei necessitaria atender às mudanças que iriam ocorrer no município, pois ele teria que, em 

algum momento, criar seu sistema, o que alteraria as funções do Conselho, tendo em vista um 

maior raio de sua atuação. Essa discussão tornou-se polêmica, pois os Conselheiros presentes 

entendiam a necessidade de reformular a lei de criação do Conselho, porém ainda não tinham 

certeza se o município deveria criar seu sistema. Sobre isso a presidente do Conselho 

comenta: 

 
A lei do conselho está defasada está... atrasada...é preciso também que seja 
reformulado o Regimento Interno... quanto às grandes mudanças (...) acho que o 
município não tem maturidade para ser sistema, é melhor deixar as coisas como 
estão (LIVRO de ATAS, 2007, p. 23). 

 

Em 26 de outubro de 2008, o Conselho aprovou a Lei no 480/2008, que dispunha 

sobre a alteração da Lei no 397/1997, e, em 26 de novembro do mesmo ano, seu Regimento 

Interno foi aprovado pela Câmara de Vereadores, com o Decreto nº 91/2008. 

Em reunião ordinária, em dezembro de 2008, em ato solene com a presença de 

todos os segmentos do Conselho Municipal de Educação, a presidente do Conselho enfatiza a 

importância do órgão no município e celebra a reorganização do Conselho Municipal de 

Aurelino Leal, pelo avanço na aprovação do Regimento Interno, e a reestruturação da lei de 

criação do Conselho. Naquele momento, foi enfatizado que o Conselho, de posse desses dois 

documentos, evitaria futuros problemas com a troca de prefeito, pois o entendimento é que 

tanto a aprovação da Lei nº 480/2008 quanto a aprovação do Decreto nº 91/2008 seriam 

dispositivos importantes para a definição e atuação do Conselho no município. 

Uma situação curiosa ocorreu, nessa mesma reunião ordinária, anunciando a partir 

da posse de novos membros e aprovação das legislações, o debate e a criação do sistema 

municipal de ensino em Aurelino Leal. Dessa maneira, 

 
(...) ao dar posse ao representante de estudantes da rede municipal de ensino; 
representante de pais de alunos da rede municipal de ensino, enfatiza que tudo isso é 
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para evitar que na troca de prefeito o Conselho seja desfeito. Em seguida o vice-
presidente deste Conselho professor (...) explica o que é sistema (grifo nosso), fala 
que está feliz por este momento que o Conselho está passando (...) faz a leitura da 
nova Lei do CME e do Regimento Interno (LIVRO de ATAS, 2008, p. 25). 

  

O relato acima revela que o CME já estava se preparando para a criação do 

Sistema Municipal e alguns dos representantes do Conselho estavam participando ativamente 

do processo, como os Conselheiros representantes da Secretaria de Educação e representantes 

do Sindicato dos Profissionais em Educação. Isso porque a redação do parágrafo único da Lei 

480/2008 estabelecia que o “Conselho Municipal de Educação exercerá as suas atribuições 

normativas e consultivas, após a criação do Sistema Municipal de Ensino” (LEI, NO 

480/2008). 

Em março de 2009, a reunião ordinária tratou apenas de um assunto: a “urgência” 

de se criar a lei do sistema e de se definir o papel de cada instituição no processo de 

implementação do Sistema Municipal de Ensino. Definir o lugar, no caso, da Secretaria de 

Educação e do Conselho. 

 
A técnica do CME (...) inicia falando que precisa com urgência que a lei do sistema 
seja criada e para isso o 1º passo é saber qual é a atribuição que cabe a Secretaria e 
qual é a atribuição que cabe ao CME. Foi entregue a cada conselheiro um material 
de estudo do Sistema Municipal de ensino que foi lido e discutido (LIVRO de 
ATAS, 2009, p. 41). 

 

Entendemos que nesse período o Conselho se instrumentalizou para preparar o 

campo de atuação e definir seu lugar junto ao município. Os Conselheiros começaram a 

estudar, a se apropriar de conhecimento para a “chegada” do Sistema de Ensino no município. 

Outro ponto em evidência é do direcionamento do Conselho que, nesse momento, toma os 

rumos da história para sair da condição de dirigidos para a condição de dirigentes. 

Assim, em 25 de agosto de 2009, o município criou o seu Sistema Municipal de 

Ensino, através da Lei nº 495/2009, que o capítulo II, tratava da organização do Sistema 

Municipal de Ensino, e, no Art. 4º, apresentava a organização do Sistema Municipal de 

Ensino e, na sua estrutura, o Conselho Municipal de Educação:  

 
Art. 4º- O sistema Municipal de ensino compreende: 
I - As instituições de ensino fundamental e/ou de educação infantil, mantidas pelo 
poder público municipal; 
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II - As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III - A Secretaria Municipal de Educação; 
IV - O Conselho Municipal de Educação; 
V - Conjunto de Normas Suplementares (CAPÍTULO II, ARTIGO 4°, LEI NO 
495/2009). 

 

O Parágrafo Único dessa Lei dispunha que “cabe ao Município, por meio dos 

órgãos responsáveis pela educação municipal (grifo nosso) baixar normas complementares às 

nacionais que garantem organização e unidade ao Sistema de Ensino” (LEI, Nº 495/2009).  

Ainda no capítulo III, seção III, que tratava do Conselho Municipal de Educação, 

estabeleceu-se em seu Art. 11 que 

 
O Conselho Municipal de Educação é órgão de natureza colegiada, vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação, com autonomia administrativa e dotação 
orçamentária própria, que desempenha as funções consultiva, deliberativa, 
normativa, propositiva, mobilizadora, fiscalizadora, de controle social, de forma a 
assegurar a participação da sociedade na gestão da educação municipal (CAPÍTULO 
II, SEÇÃO III, ART. 11, LEI, NO 495/2009). 

 

Com o Sistema Municipal de Ensino implementado, o município de Aurelino Leal 

passou a ter autonomia para gerir a educação, do nível técnico ao pedagógico, com o auxilio 

do Conselho Municipal de Educação. O CME então cumpriu o papel para o qual foi criado: 

auxiliar a consolidação do Sistema Educacional, na organização das políticas educacionais e 

na administração do ensino, “definindo rumos, criando alternativas de ação” (grifo nosso) 

(TEIXEIRA, 2004, p. 701).  

A nosso ver, a criação ‘tardia’ do Sistema Municipal de Educação de Aurelino 

Leal pode ser explicada, primeiro, pela “imaturidade” para gerir a educação e ,segundo, pela 

hegemonia de grupos políticos que se perpetuam no poder em oscilação permanente, ou seja, 

configurando a descontinuidade dos governos. Entendemos que a atuação do CME foi o 

grande incentivador para a criação do Sistema de Ensino, o que demonstra que esse Conselho 

de Educação possui um alto grau de articulação política no município. 

A organização do Sistema Municipal de Educação do município de Aurelino Leal 

(BA), em 2015, apresenta-se da seguinte maneira: uma Secretaria Municipal de Educação, um 

Conselho Municipal de Educação. O município possui, na sede do município, cinco unidades 

escolares que oferecem Ensino Fundamental (Anos Iniciais), três unidades escolares que 
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oferecem Educação Infantil, uma unidade escolar que oferece Ensino Fundamental (Séries 

Finais).  

No Distrito de Lage do Banco, uma unidade escolar que oferece Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais), uma unidade escolar que oferece Ensino Fundamental (Séries 

Finais). A Educação Infantil é oferecida em duas salas na unidade escolar que oferece Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais). Não existe uma escola só para Educação Infantil.  

No Distrito de Poço Central, duas unidades escolares que oferecem Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais), uma unidade escolar que oferece Educação Infantil, uma 

unidade escolar que oferece Ensino Fundamental (Séries Finais). 

A Educação do Campo é ofertada em onze unidades escolares espalhadas pela 

área rural do município. A Educação especial é oferecida no Centro Integrado de Educação 

Inclusiva, no contraturno escolar, na sede do município (nos distritos, o acompanhamento 

acontece quinzenalmente com o deslocamento da equipe para as escolas).  

No Sistema Municipal de Ensino de Aurelino Leal estão matriculados, em 2015, 

3.241 estudantes (crianças, adolescentes, jovens, e adultos), em todas as modalidades (INEP, 

2015). 

Assim, nos anos de 1990 a 2009, em Aurelino Leal, diversos debates ocorreram 

no município para a organização da educação, por meio da criação do CME e da criação do 

Sistema Municipal de Ensino. 
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4 ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURELINO 

LEAL/BA:UMA ANÁLISE A PARTIR DA PESQUISA-AÇÃO 

 
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante 
que a velocidade... Mude lembre-se que a vida é uma só, 
experimente coisas novas, troque novamente, mude, de novo 
experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas 
melhores e coisas piores, mas não é isso o que importa. O mais 
importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só 
o que está morto não muda! (Clarice Lispector) 

  

Nesta pesquisa, trilhamos um caminho metodológico que consideramos coerente 

aos objetivos pretendidos. Dessa forma, almejamos que a pesquisa-ação realizada junto ao 

Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal (BA) tenha gerado reflexões sobre os 

caminhos para aperfeiçoar/efetivar a atuação do próprio CME.  

Nos encontros de orientação e do grupo de estudos/pesquisa19 sobre a pesquisa-

ação consolidamos nossa metodologia de pesquisa. Essa abordagem metodológica nos levou a 

considerar que o campo da pesquisa não é apenas o espaço para a coleta de dados, mas o 

espaço de trocas e compartilhamento das experiências. 

Além disso, a pesquisadora também é sujeito implicado na realidade desse 

Conselho, portanto que se envolve e participa também do processo de formação de novas 

realidades, afastando a possibilidade da neutralidade na realização da pesquisa. 

A partir dessas ponderações, o presente capítulo apresenta nossa mediação junto 

ao Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal/BA. O objetivo geral de nosso trabalho 

foi analisar a atuação do CME de Aurelino Leal (BA). E, com objetivos específicos: 

 a) Examinar a atribuição do Conselho em relação à implementação e 

desenvolvimento de políticas educacionais do (no) município; 

 b) Identificar como o Conselho discute a materialidade dessas políticas 

educacionais, oriundas tanto da esfera federal quanto local;  

                                                
19 Grupo de pesquisa CNPq Políticas Públicas e Gestão Educacional, coordenado pela Professora Emilia Peixoto 

Vieira e o Laboratório de Estudos e Pesquisas para a Educação das Relações Étnico Raciais, coordenado pela 
professora Rachel de Oliveira, com a participação de várias professoras e estudantes de graduação e Pós-
Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
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c) Analisar o papel do Conselho diante das políticas educacionais implementadas 

e desenvolvidas no município, bem como suas ações para assegurar o direito à educação e a 

qualidade do ensino. 

Nesse sentido, nos propusemos conhecer em que medida a atuação do Conselho 

Municipal de Educação se constituiria em espaço de manifestação e/ou organização de 

diferentes aparelhos de hegemonia de diferentes classes e grupos sociais envolvidos com as 

questões educacionais do (no) município. 

Diante desse cenário, foi importante compreender o Conselho dentro do contexto 

histórico-político, principalmente a partir dos anos de 1985, quando a sociedade brasileira 

vivenciava a reabertura dos espaços democráticos.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA PESQUISA- AÇÃO E 

DAS CATEGORIAS CONTRADIÇÃO, MEDIAÇÃO E HEGEMONIA 

 

A metodologia deste trabalho está alicerçada na perspectiva da pesquisa-ação 

mediante o estabelecimento do grupo de estudos/discussão junto ao Conselho Municipal de 

Educação. Sendo assim 
A pesquisa-ação como método agrega várias técnicas de pesquisa social. Utiliza-se 
de técnicas de coleta e interpretação dos dados, de intervenção na solução de 
problemas e organização de ações, bem como de técnicas e dinâmicas de grupo para 
trabalhar com a dimensão coletiva e interativa na produção do conhecimento e 
programação da ação coletiva (THIOLLENT, 1985 p.16). 

 

Entendemos que para o nosso trabalho este tipo de pesquisa auxilia o grupo, pois, 

exige uma estrutura de relação entre as pessoas envolvidas no estudo da realidade, ou seja, o 

envolvimento participativo/coletivo na busca pela superação dos problemas e busca de 

melhores resultados. Essa integração é explicitada dentro do processo do “conhecer”, da 

reciprocidade/complementariedade do grupo implicado, que tem algo a dizer e a fazer. Nesta 

perspectiva Thiollent enfatiza que 
 

é necessário definir com precisão, qual ação, quais agentes, seus objetivos e 
obstáculos, qual exigência de conhecimento a ser produzido em função dos 
problemas encontrados na ação ou entre os atores da situação (THIOLLENT, 1985 
p.16). 
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O CME por ser um espaço político de decisões coletivas, permite ao grupo 

conhecedor da realidade local, contribuir para a reflexão dos temas abordados. Thiollent 

(1985) contribui ao dizer que 

 
A pesquisa-ação é realizada em um espaço de interlocução onde os atores 
implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos 
diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação (THIOLLENT, 1985, p.14). 
 

Para isso, faz-se necessário uma ampla interação entre todos os envolvidos, para 

que haja reflexão e superação dos problemas existentes, e, que essa interação não se limite a 

uma forma de ação (risco de ativismo), mas que pretenda aumentar o conhecimento ou nível 

de consciência das pessoas e do grupo que participa do processo, bem como, contribuir para a 

discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas (THIOLLENT, 1985, 

p.14). 

Por ter a pesquisa-ação uma característica participativa/coletiva e que pode 

favorecer a emancipação dos grupos, ela foi utilizada para analisar a ação do CME, por 

entender que o grupo atuante no Conselho pode vir a se tornar, segundo Gramsci (2000), em 

um grupo de “intelectuais orgânicos” superando o “espontaneísmo” para atingir o nível da 

crítica pela construção de um espaço que fomente a transformação da educação no âmbito 

local. 

Metodologicamente a pesquisa se apoia no referencial teórico construído por 

Gramsci, buscando analisar como podemos contribuir para formar a “autoconsciência crítica” 

e construir “histórica e politicamente a criação de uma elite de intelectuais” (GRAMSCI, 

2000) superando nossas contradições. Sendo assim, elegemos as categoria de análise de 

Gramsci, contradição, mediação e hegemonia, uma vez que entendemos sua importância para 

uma leitura mais compreensiva do real e das relações contraditórias existentes na sociedade. 

Segundo Cury (1987) 

 
A contradição é o próprio motor interno do desenvolvimento. Conceber tal 
metodologia sem a contradição é praticamente incidir num modo metafísico de 
compreender a própria realidade. A racionalidade do real se acha no movimento dos 
fenômenos pelo qual esses são provisórios e superáveis. A contradição é sinal de que 
a teoria que a assume leva em conta que ela é o elemento – chave das sociedades 
(CURY, 1987, P. 27). 
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Em nossas ações utilizamos essas categorias aliadas ao trabalho de pesquisa-ação, 

na perspectiva de Thiollent. Toda a análise metodológica também esteve associada a outras 

categorias de Gramsci, como Estado Ampliado e sociedade civil, para contextualizar e 

explicar a atuação do Conselho Municipal de Educação do município de Aurelino Leal/BA. 

Entendemos o importante papel dos Conselhos de Educação na sociedade, uma 

vez que este órgão de Estado, no exercício de sua função articuladora, pode vir a reproduzir a 

ideologia das classes dominantes, contribuindo para a permanência da história e de sua 

estrutura econômica, ou contrário, para superar essa visão determinista de sociedade 

burguesa, e avançar no processo de transformação.  

Ao fazer uma análise das relações sociais e do papel da educação para a 

transformação social Cury (1987), menciona que   

 
uma visão dialética do homem e de seu mundo histórico-social implica conceber os 
dois termos da contradição (indivíduo-sociedade) de modo a rejeitar tanto a 
concepção que unilateraliza a adaptação do indivíduo à realidade do status quo, 
como a que pressupõe a realidade como um dado estático. Mas, além disso, implica 
conceber a realidade social como efetivo espaço de luta de classes, no interior da 
qual se efetua a educação, rejeitando a impositividade da dominação, como o 
espontaneísmo das classes dominadas (CURY, 1987, p. 13). 

 

Nessa relação dialética, a hegemonia exerce importante influência, pois tem como 

elementos primordiais a coerção e a persuasão. Cury (1987) menciona ser no movimento e na 

dinâmica das forças produtivas na sociedade capitalista que as relações sociais e ideológicas 

se alteram, embora esse não seja um processo imediato, uma vez que 

 
As transformações ideológicas rebatem sobre as relações econômico-sociais, através 
das instituições sociais em geral e na própria consciência social das classes. Por isso 
a formação da ideologia não é dada, é construída pelas classes sociais, afirmada com 
a atividade política no próprio movimento dessa classe (CURY, 1987, p. 46). 

 

É nesse contexto de reprodução e de legitimação que consideramos os Conselhos 

de Educação o espaço ideológico de manifestação de hegemonias. Por ser um espaço de 

representatividade plural, assim como de luta política, no nosso entender, é o local onde as 

ideologias são difundidas e podem atuar como mecanismos para a redução das desigualdades 

sociais fruto da sociedade de classes. No entanto, para Cury (1987),  
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A manutenção desse mesmo sistema, especialmente no caso da educação, implica a 
busca de um consentimento coletivo por parte das classes sociais. Daí o recurso à 
noção de hegemonia. Mas essa é uma noção dialetizada, e por isso mesmo ela não é 
compreensível sem a referência às contradições que a própria direção hegemônica 
tenta atenuar (CURY, 1987, p. 15). 
 

Nesse palco de lutas, a classe dominante busca manter a hegemonia sobre a classe 

dominada. Essa dominação não é inteiramente concretizada, uma vez que a contradição se 

introduz no processo dialético tanto de oposição quanto de subordinação, uma vez que ela 

“expressa uma relação de conflito no devir do real”.  

A mediação é a efetiva atuação na perspectiva de superação dos conflitos. A 

contradição coloca ideias divergentes em debate e a mediação promove, através da reflexão, 

as possibilidades de superação. Para Cury (1987) 

 
a mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 
necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 
mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 
(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as contradições 
existentes no bloco histórico capitalista, consubstanciam as contradições de base 
(CURY, 1987, P.44). 

 

Por essa razão, entendemos que as categorias contradição, mediação e hegemonia 

são fundamentais na discussão coletiva com os Conselheiros, e por conta disso, às utilizamos 

para analisar as discussões no grupo. Essas possibilitaram situações de conflito, que 

permitiram em alguns momentos o desvelamento da realidade, possibilitando aos seus 

membros se libertar, mesmo que momentaneamente, da visão espontânea que envolve o 

contexto do Conselho no município.  

O debate provocado no grupo foi introduzido através de roteiros preestabelecidos 

(ANEXO I). Este roteiro não possui um caráter definidor, mas orientador para o 

desenvolvimento da pesquisa e o debate no CME, principalmente para estabelecermos com o 

grupo da pesquisa alguns critérios de participação. Essa estratégia foi fundamental no 

desenvolvimento da pesquisa, pois concedeu liberdade aos sujeitos envolvidos para se 

expressarem, e o nível das informações e discussões proporcionadas acabou sendo muito 

maior do que se fosse realizada apenas uma entrevista diretiva. 
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A finalidade era que os Conselheiros, que compuseram o grupo, assumissem os 

discursos e as discussões, o que por vezes provocou conflitos não apenas entre os membros do 

grupo, mas também conflitos internos (com ele mesmo), possibilitando o confronto com a 

realidade. 

A duração de cada encontro com o grupo foi em média entre uma hora e uma hora 

e trinta minutos, nos encontros ocorridos, na terça-feira (pois alguns dos Conselheiros 

trabalham em outros municípios e só estavam disponíveis neste dia da semana), respeitado 

assim o tempo disponibilizado pelos sujeitos da pesquisa. Os encontros foram mediados por 

discussões que são do âmbito do Conselho. Durante os encontros com o grupo, as discussões 

provocaram reflexões e debates que influenciaram em mudanças no comportamento e ações 

dos membros do Conselho.   

A cada encontro, era disposto um quadro com o levantamento dos principais 

conteúdos emergidos durante as discussões. Este quadro serviu como instigador das próximas 

discussões, além de ter possibilitado ao grupo visualizar o posicionamento dos demais, e 

também provocar a reflexão a partir do olhar do outro. 

Após a realização de todos os encontros com o grupo, eles foram expostos em um 

quadro de análise das discussões dos participantes a partir do olhar das categorias 

gramscianas: contradição, mediação e hegemonia. Para o registro das análises foram 

consideradas algumas falas pontuais dos participantes (que se diferenciava da maioria) e 

também falas que representavam a temática escolhida e que era a representação da fala da 

maioria do grupo. 

Um quadro foi elaborado a partir dos estudos sobre a pesquisa ação, proposto por 

Thiollent, das categorias de Gramsci e do trabalho desenvolvido junto aos membros do 

Conselho. 

 
Quadro 4 – Quadro Síntese da Pesquisa-ação 
 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis/mudanças 

     

Fonte: Quadro elaborado junto a orientadora, 2014.  
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A pesquisa se iniciou em setembro de 2014 e terminou em julho de 2015, 

organizada em cinco encontros: um encontro para apresentação do Projeto, três encontros 

para discussão e um encontro para sistematização e reavaliação das temáticas levantadas no 

grupo e destacadas pela pesquisadora.  

Foram convidados a participar da pesquisa todos os Conselheiros membros do 

Conselho Municipal de Educação (titulares e suplentes), no total de 24 membros.  No entanto, 

o grupo de estudo/discussão da pesquisa foi formado por onze Conselheiros20, dentre os quais, 

sete titulares e quatro suplentes, conforme Quadro 5 a seguir. 

 
Quadro 5 – Colaboradores da Pesquisa 
 

Quantidade Função Representatividade 
01 Presidente e titular Segmento - Professores da Educação Básica 

das escolas públicas municipais. 
02 Vice-presidente e titular Segmento - Coordenadores Pedagógicos da 

Educação Básica das escolas públicas 
municipais. 

03 Técnica (o) do Conselho e titular Segmento - Sindicato de Professores da 
Educação Básica das escolas públicas 
municipais. 

04 Conselheira (o) titular Segmento - Pais de Alunos da Educação 
Básica das escolas públicas municipais. 

05 Conselheira (o) titular Segmento - Diretores Escolares da Educação 
Básica das escolas públicas municipais. 

06 Conselheira (o) titular Segmento - Poder Executivo. 
07 Conselheira (o) titular Segmento - Professores do Ensino Médio. 

Professores da Rede Estadual de Ensino. 
08 Conselheira (o) suplente Segmento - Professores da Educação Básica 

das escolas públicas municipais. 
09 Conselheira (o) suplente Segmento - Coordenadores Pedagógicos da 

Educação Básica das escolas públicas 
municipais. 

10 Conselheira (o) suplente Segmento - Sindicato dos Professores. 
11 Conselheira (o) suplente Segmento - Conselho Tutelar. 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2015. 

 

Para organização deste capítulo, apresentamos análise dos documentos oficiais 

sobre o Conselho de Educação de Aurelino Leal e, em seguida, as análises de cada encontro 

demonstrando o processo de desenvolvimento da pesquisa realizado através de discussões, 

propostas através de questionamentos que induziam à situações de conflito, produzindo 
                                                
20 Visando a garantia do sigilo dos sujeitos que participaram do grupo da pesquisa, não constam dados (nomes, 

idade, sexo) que identifiquem os membros.  
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“diversos efeitos de desbloqueio ou de deslocamento de perspectiva”, possibilitando a 

elaborações de novos conhecimentos “a partir dos elementos presentes nas explicações 

recolhidas” sendo possível “ordenar outras perguntas para efeito de elucidação sobre assuntos 

menos conhecidos ou que ficam ocultados pelo apego às normas, autoridades ou instituições” 

(THIOLLENT, 1985, p. 109) instigando assim transformações no contexto em que o grupo e 

o pesquisador estavam inseridos. 

 

4.2 O CONSELHO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL/BA – AS ANÁLISES DOCUMENTAIS 
 

 
Realizamos análise de documentos oficiais do Conselho para compreensão do 

contexto em que foi criado e a sua atuação no município. Assim, examinamos: a Lei nº 

398/97, que cria o Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal; a Lei nº 480/08, que 

dispõe sobre alteração da Lei nº 398/97; o Decreto nº 91/2008, que aprova o Regimento 

Interno do Conselho; a Lei nº 495/2009, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 

Ensino; e o Livro de Atas do CME do período do 2008-2014. 

Analisamos as atas em dois momentos: primeiro, realizamos uma análise 

minuciosa de 1993/1997-2009, como descrito no capítulo três deste trabalho. O segundo, que 

está descrito neste capítulo realizamos a leitura das atas do Conselho de 2008-2014 por 

entender que esse foi um período importante na consolidação do CME, uma vez que amplia 

seu raio de atuação no município a partir da reestruturação da Lei que o criou. 

Assim, a leitura das atas do CME possibilitou compreender a história política do 

CME de Aurelino Leal e identificar a luta constante entre a sociedade política e a sociedade 

civil na busca por ocupar espaços e manifestar suas hegemonias no interior do Conselho. Foi 

possível também identificar a atuação e participação, principalmente dos segmentos da 

sociedade civil, para transformá-lo em um espaço democrático, desde a sua criação em 1993-

1997. 

No período de 2008 e 2009, o Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal 

buscou a reorganização e legalização através da criação de leis, normas e regimentos para 

assegurar seu funcionamento no município. Esse foi também o período de intensas discussões 

acerca da criação do sistema municipal de ensino. 
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Em 2010, o Conselho Municipal de Educação, já com seu sistema de ensino 

criado, iniciou o processo de divulgação dos trabalhos do CME e atuou exercendo sua função 

mobilizadora, propositiva, funções conquistas/adquiridas devido a criação do sistema que 

ampliou seu raio de atuação. Neste ano, em especial, o Conselho Municipal de Educação se 

organizou para 

 
Divididos em dupla saíram para visitação aos órgãos públicos, escolas e a 
comunidade para a divulgação do trabalho, importância e papel do Conselho, bem 
como as ações realizadas e as propostas para 2010 (LIVRO de ATAS, 2010). 

 

Ao longo daquele ano, o Conselho desenvolveu ações para a capacitação dos 

Conselheiros e, acompanhamento de calendário letivo, transporte escolar e reajuste do piso 

salarial e, principalmente, para divulgação da importância e do trabalho do CME no 

município. Essas ações são identificadas como função: fiscalizadora, mobilizadora, de 

acompanhamento e controle social das políticas educacionais no município. Desse modo, o 

ano de 2010 pode ser considerado um coroamento das ações desenvolvidas pelo Conselho, 

desde sua criação em 1997.   

Assim, o período de 2008 a 2010, o Conselho se apropriou de instrumentos 

legítimos e iniciou um trabalho estratégico para demonstrar para a comunidade local a sua 

importância e, principalmente, o lugar que ocupa dentro da gestão educacional local. Esses 

foram momentos que revelaram a capacidade de organização da sociedade civil ao atuar neste 

órgão de Estado para desempenhar seu papel no âmbito da educação.  

Já os anos de 2011 e 2012 foram conflituosos para a educação no município de 

Aurelino Leal. Com salários atrasados, falta de merenda escolar, o fim de um governo caótico 

do então prefeito Domingos Marques dos Santos-Domingão, o Conselho atuou, dando 

encaminhamentos como denúncias ao Ministério Público, bem como relatórios entregues a 

Controladoria Geral da União/CGU para que medidas fossem tomadas. 

Nesses anos difíceis para a educação de Aurelino Leal, o trabalho de divulgação e 

integração realizado pelo CME com a comunidade e os diferentes órgãos institucionalizados 

no município no período anterior 2008-2010, solidificou a ação desse órgão, pois, entendemos 

que a aproximação do Conselho com a comunidade e a divulgação do seu papel e 
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responsabilidade para com a educação, permitiu a posteriori, uma atuação consciente no 

cumprimento dos seus deveres em 2011-2012.  

A confiabilidade da comunidade educacional e local para com o CME tornou-se 

explícita quando, no período, foi criada e organizada, no Conselho de Educação, uma 

comissão de pais de alunos para um manifesto popular em prol do afastamento do prefeito, 

tendo essa comissão representante de professores, sindicato, pais e alunos, o que representou, 

em nossas análises, um grande avanço, assim como a consolidação do trabalho desempenhado 

pelo CME no município de Aurelino Leal/BA. 

Como mencionado tanto no capítulo dois quanto no capítulo três deste trabalho, 

os Conselhos de Educação não têm função legislativa, punitiva das ocorrências, mas têm uma 

função primordial: denunciar e anunciar aos órgãos competentes, com base na legislação, todo 

e qualquer fato que venha comprometer, ferir os princípios da oferta de uma educação 

pública, laica, de qualidade, igualdade e equidade social.  

É no cumprimento do dever de denunciar e anunciar que o CME adquire forma, 

sentido, deixando apenas de ser um órgão acessório da Secretaria de Educação, passando a 

compor junto a ela prioridades na tomada de decisões para a educação no município. 

Os anos difíceis, vivenciados por Aurelino Leal em 2011 e 2012, levaram o CME 

a apoiar grupos políticos no município na disputa às eleições no final de 2012. A nova gestão, 

que assumiu no executivo em 2013, teve o apoio do CME. Nesse mesmo ano, o Conselho 

atuou ativamente em sintonia com a Secretaria de Educação nos diversos eventos para a 

educação no município, e, principalmente, na reorganização do sistema de ensino. Para 

reorganização do ensino, o Conselho se ocupou da adequação de portarias, normatização de 

vida escolar dos alunos, extinção de escola para municipalização, entre outros.  

Outra ação em parceria foi a organização da Conferência Municipal de Educação. 

Nesse evento, algumas contribuições dos profissionais da educação do município foram 

levadas como proposição para a Conferência Estadual de Educação. O CME do município de 

Aurelino Leal esteve presente nas discussões e na elaboração do documento final em âmbito 

estadual e nacional. Nesse sentido, faz-se necessário enfatizar e reconhecer a articulação 

política do CME, de um município pequeno, com pouca visibilidade no cenário da educação, 

em se destacar participando e discutindo os rumos da educação brasileira.  
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Em dezembro desse mesmo ano, realizou em parceria com a Secretaria de 

Educação, a I Audiência Pública de Educação no município. Acreditamos que a experiência 

do CME, em participar da Conferencia Nacional de Educação, muito contribuiu para 

elaboração da I Audiência Pública de Educação no município, que discutiu e estabeleceu, 

junto aos pares, algumas normas de funcionamento para o município como: cumprimento do 

calendário escolar com 200 dias letivos para todos os níveis e modalidades da educação 

básica; oferta de quatro horas/aula para a Educação Infantil; alimentação escolar de qualidade; 

melhoria na estrutura física das escolas; etc. 

Essas conquistas revelam a participação e a busca desse órgão em dialogar com os 

diferentes pares, mesmo diante dos obstáculos (políticos e ideológicos) que permeiam a 

educação municipal. Isso também demonstra que a comunidade educacional junto ao CME e 

parcerias têm buscado discutir sobre os inúmeros problemas encontrados no ‘fazer’ a 

educação no município. 

As ações do Conselho em 2013, mesmo com as dificuldades encontradas pelo 

órgão para atuar e participar dos eventos devido à subalternidade financeira à Secretaria de 

Educação, buscaram não ceder às pressões externas e internas postas neste espaço de conflitos 

políticos e ideológicos. Assim, mesmo com os diferentes e divergentes grupos ali 

representados/manifestados, esse órgão demonstrou um alto grau de engendramento político 

para atuar e se fazer presente na tomada de decisões no município. 

Em 2014, o CME atuou na organização e definição de algumas diretrizes para a 

educação infantil, cobrando da Secretaria de Educação medidas para organização, oferta e 

melhor atendimento para esse segmento em relação às crianças de três anos de idade. A 

cobrança partiu da necessidade do município atender à demanda, matriculando as crianças de 

três anos em suas respectivas classes e não nas classes de crianças de quatro e cinco anos de 

idade, uma vez que o município de Aurelino Leal ainda não tem creche para atender à 

demanda de 0 a 3 anos de idade. Uma das conquistas para essa ação foi o fato de a Secretaria 

de Educação reorganizar o segmento da educação infantil, alocando as crianças com três anos 
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de idade em uma única escola21, ou seja, as crianças de três anos não seriam mais 

matriculadas junto às crianças de quatro e cinco anos. 

Ainda em 11 de dezembro de 2014, ocorreu a eleição para presidente e vice-

presidente do Conselho. Concorreram os candidatos: chapa 1 - representante da Secretaria de 

Educação, chapa 2 - representante do sindicato dos profissionais em educação. Houve empate 

com cinco votos para cada um dos representantes. O Regimento Interno do Conselho previa 

que, em caso de empate, o voto minerva seria o da presidente em exercício. O voto da 

presidente do Conselho foi pela chapa 2 - representante do sindicato dos profissionais. 

A eleição ocorrida no CME revelou as correlações de força entre os diferentes 

segmentos representados. Nessa eleição especificamente, pode observar o embate já que a 

Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação lançaram, cada um, seu próprio 

candidato para ocupar a presidência do Conselho. De e um lado, a Secretaria de Educação se 

mobilizou fazendo “acordos” para conquistar os votos; de outro, o CME se “organizou” 

dentro do próprio Conselho com os representantes que acompanharam seu trabalho, prevendo 

a possibilidade do empate. A chapa do CME sabia que, se houvesse o empate, o voto da 

presidente seria em favor da chapa 2.  

Os eventos ocorridos em 2014 nos chamam atenção para um evidente desgaste 

nas relações entre o CME e a Secretaria de Educação. Percebemos que esses desgastes se 

instalaram mediante as diferentes formas de pensar a educação e os diferentes interesses para 

o projeto educacional do/no município. Durante o ano de 2013 e meados de 2014, havia uma 

rotatividade na representação da sociedade política, ou seja, dos representantes da Secretaria 

de Educação; Secretaria de Saúde etc., devido a ausência em reuniões, o que implicava a 

vacância da representatividade.  

Diante dos conflitos entre a Secretaria de Educação e o CME, aquela 

entendeu/percebeu que representantes da sociedade civil, no espaço do CME, exerciam forte 

influência no direcionamento da educação no município. O CME, por se constituir como 

espaço de disputa, política e ideológica; a Secretaria de Educação, por também disputar e se 

apropriar desse espaço para defender seu projeto de educação. 

                                                
21 Vale destacar que o município de Aurelino Leal, embora inicie o processo de atendimento em uma única 

escola, as crianças três de anos, o município não tem normatizado e organizado a educação infantil, na 
modalidade creche. 
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Todo esse movimento revela que, embora o CME seja o espaço de disputa em que 

tanto a sociedade política quanto a sociedade civil estejam presentes, o afastamento de um 

grupo, no caso do CME de Aurelino Leal (sociedade política), permitiu o fortalecimento do 

outro grupo (sociedade civil), o que demonstra a constante luta política presente num órgão 

que nasce na esfera estatal. 

Isso demonstra, primeiro, que o Conselho é um espaço cobiçado entre os que 

representam a sociedade política e a sociedade civil no município; segundo, que é um espaço 

de manifestação de ideologias; terceiro, que é um espaço complexo e em constante 

transformação.  

 

4.3 A PESQUISA AÇÃO JUNTO AOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DE AURELINO LEA/BA 

 

4.3.1 O primeiro encontro – a apresentação do projeto 

 

Aos dois dias do mês de setembro de 2014, em reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Educação do município de Aurelino Leal, dentre os pontos da pauta do dia, 

constava a apresentação desta pesquisa. Fizeram-se presentes 11 dos 24 Conselheiros 

(titulares e suplentes), alguns convidados, dentre eles, a professora Dra. Emilia Peixoto Vieira 

(minha orientadora) para acompanhar a exposição da proposta que a pesquisadora/conselheira 

iria apresentar. 

Assim, no primeiro encontro, apresentamos o projeto e convidamos os 

Conselheiros a integrar o grupo de estudo/discussão da pesquisa. Em seguida, conversamos 

sobre a importância da construção coletiva do trabalho, pois a intenção não era apenas chegar 

ao CME e analisar documentos, fazer entrevistas, aplicar questionários e apresentar os 

resultados, mas discutir em grupo questões sobre a educação e sobre a nossa22 atuação do 

Conselho.  

Explicamos a pesquisa e o objeto de estudo. Apresentamos como ponto de partida 

a proposta de discutir o Programa Mais Educação, pois, em outras reuniões ordinárias do 

                                                
22 A pesquisadora também é sujeito implicado na realidade desse Conselho, pois é membro do Conselho e 

representa o Poder Executivo. 
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Conselho, esse tema23 era recorrente e muitos conselheiros não compreendiam sua 

materialização em algumas escolas do município e a atuação do CME. Ao final da 

apresentação, explicamos todas as exigências técnicas/éticas da pesquisa, clarificando aos 

presentes que a participação seria voluntária. Em seguida, abrimos para o debate com o grupo 

a fim de esclarecer todas as dúvidas. A presidente em exercício do Conselho de Educação, 

após a explanação da pesquisa, acolheu a proposta e colocou o espaço à disposição para que 

juntos pudéssemos dar inicio aos trabalhos.  

Propusemos inicialmente realizar dois encontros mensais, o que foi no primeiro 

momento aceito pelo grupo. No entanto, no segundo encontro da pesquisa, o grupo solicitou 

apenas um encontro ao mês, apresentando como justificativas as diferentes demandas de 

trabalho: que todos os Conselheiros tinham compromisso com as reuniões ordinárias, portanto 

seria mais um dia de reunião no Conselho e cinco Conselheiros tinham para além das reuniões 

ordinárias, as reuniões das comissões de legislação e normas e de ensino e planejamento. 

Diante dos argumentos, ficou definido um encontro por mês.  

Assim, o grupo de estudo/discussão da pesquisa foi formado por 11 Conselheiros, 

dentre os quais, sete titulares e quatro suplentes. As reuniões foram marcadas para uma terça-

feira do mês e foram realizadas no espaço do Conselho. 

 

Desse primeiro encontro, emergiram as primeiras inquietações no grupo, a saber: 
 

Sou representante dos diretores no Conselho e tenho essas inquietações sobre o Mais 
Educação, porque a gente ouve algumas coisas e não sabe como responder, 
defender, eu quero muito saber, quero conhecer, porque essa semana eu ouvi alguma 
coisa assim, que Aurelino Leal recebeu muito dinheiro do Mais Educação e não está 
pondo em pratica nada do que tem que fazer e eu me calei  porque não conheço 
(Conselheira 05). 

 
Então assim, essa questão do dinheiro, quem gere é o gestor, a secretaria não tem 
acesso aos recursos, o que pode é a secretaria orientar o gestor e o pagamento dos 

                                                
23 A partir da breve apresentação do Programa Mais Educação, o grupo de Conselheiros definiu que seria 

importante discutir/estudar esse programa. Como uma das características da pesquisa-ação é a construção 
coletiva, a cada encontro da pesquisa era decido pelo grupo a pauta do encontro seguinte. Também 
compreendemos naquele momento que o Programa Mais Educação nos ajudaria no debate/discussões para 
analisar a atuação do Conselho frente às políticas educacionais do (no) município. Assim, vale ressaltar que o 
nosso foco de pesquisa foi a atuação do CME, enquanto espaço de manifestação e organização dos diferentes 
aparelhos de hegemonia, e não o Programa Mais Educação. 
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profissionais é ela quem faz. Na verdade nenhum município tem estrutura para 
oferecer educação integral, visto que temos poucas escolas e não temos um espaço 
adequado para oferecer educação integral. Quanto à alimentação concordo porque é 
obrigação do município ofertar uma boa alimentação. O aluno pode optar ou não 
ficar na escola para almoçar, mas é obrigação do município ofertar esta alimentação. 
O recurso é que veio pouco este ano porque veio como alimentação complementar, 
tanto que nós já mudamos, a técnica orientou a colocar no senso educação integral e 
o senso deste ano já entra desta forma, porque isto aumenta os recursos e podemos 
solicitar construções para adequação dos espaços. A seleção dos alunos antes já 
vinha feita, agora é o município que vai selecionar, por exemplo, o quinto ano é o 
mais problemático e o sexto tem melhor desempenho, a opção é selecionar o quinto 
ano, nós estamos agora nos organizando (Conselheiro 08). 
 
Então... Estávamos discutindo em outro momento que a cada dia chegam mais 
projetos e são tantos que parece não ter fim... Quando alguém senta lá, porque eles 
não são criados do nada! Alguém sentou e pensou e idealizou no intuito de 
melhoria... e ele vem de cima pra baixo e quando chega no município, quando a 
gente vê não chega quase nada. Aí acontece que na secretaria tem um grupo e 
quando esses programas vêm somente esse grupo bem pequenininho que sabe o que 
é, qual o objetivo, para que serve, isso quando chega a ler todo o material e os outros 
participam! Sem nem saber o que estão fazendo, mas o porquê disso mesmo? E daí a 
pouco o projeto desaparece e quando vai ver já foi! Porque quando chega deveria 
explicar o que é, qual a finalidade do Governo Federal com esse projeto pra saber se 
vale a pena investir, porque se for uma coisa que o município veja que não tem 
como continuar... Então se tiver a chance de escolher é bem melhor (Conselheiro 9). 
 
Eu aproveito a deixa da colega pra dizer que este vai ser um momento de 
aprendizado e que nós enquanto Conselho vamos estar aprendendo, uma 
oportunidade de conhecer mais sobre o programa e ter mais esse contato um com o 
outro e poder dar a nossa contribuição enquanto Conselho para educação, pois, este 
é o nosso papel, essa é a nossa função a pesquisa vai nos ajudar muito, não pra 
apontar uns aos outros como pontos negativos, mas o Conselho está para aconselhar 
e não para apontar, o Conselho é para isso (Conselheira 03) 
 
(...) a gente vai ter que obrigatoriamente está conhecendo e a pesquisa 
indiretamente, ou propositalmente obriga o Conselho e a Secretaria a dialogar sobre 
isto, que até então não está existindo... então eu penso que a pesquisa já ganhou 
ponto, pra nós aqui enquanto ação, na metodologia de pesquisa ação que é isso 
mesmo da gente construir junto da gente avançar juntos, a pesquisa-ação ela 
modifica a ação e ela já começou modificando a nossa ação, a gente vai ter que agir 
ficar mais atento e a Secretaria também, (...) está aí que é assessor da secretária e 
representante dela e que vai entender a necessidade de dialogar sobre este programa, 
então me deixa um pouco ansiosa quero ver onde a gente vai chegar que caminho 
vamos trilhar estamos só começando, e quero ver como a gente vai estar discutindo 
isto internamente (Conselheira 02). 

 

Os relatos revelam os conflitos e as contradições postas no interior do Conselho 

Municipal de Educação de Aurelino Leal. Embora esse encontro tenha tido a finalidade de 

apresentar o projeto de pesquisa ao Conselho, o posicionamento dos Conselheiros acerca das 

provocações do tema da pesquisa nos fez refletir sobre três questões: a falta de acesso às 

informações (o Programa Mais Educação); o entendimento do que é ser Conselheiro de 
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educação (atuação do Conselho) no município; e a avaliação feita pelo grupo sobre a pesquisa 

(provocativo para o estudo).  

Dessa forma, a metodologia da pesquisa-ação, aliada às categorias contradição, 

mediação e hegemonia, permitiu-nos analisar o movimento e as articulações nesse primeiro 

encontro inicial da pesquisa com os Conselheiros. E, segundo Miranda (2012), a pesquisa 

ação é uma nova perspectiva de pesquisa, pois as etapas de desenvolvimento pretendem 

orientar o pesquisador e não determinar suas ações. “Não se trata de uma metodologia com 

etapas definidas a priori, mas sim de etapas organizadas pelas demandas que emergem do 

processo investigativo” (MIRANDA, 2012, p. 18). Assim, apresentamos o quadro abaixo da 

análise dos aspectos que emergiram dos debates com o grupo. 

 
Quadro 6 - O Programa Mais Educação: em que medida tem se assegurado o direito à educação e a qualidade do 

ensino de Aurelino Leal/BA 
 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis/mudanças 
(Atitudes) 

Sou diretora e não 
sei como responder, 
defender (..), eu 
quero muito saber, 
quero conhecer, (...) 
e eu me calei  
porque não 
conheço. 
 
 
 
 
 
A secretaria não 
tem acesso aos 
recursos, o que 
pode é a secretaria 
orientar o gestor e o 
pagamento dos 
profissionais é ela 
quem faz. 
 
 
 
 
 
 
 
Cada dia chegam 
mais projetos e são 

Reconhece falta de 
conhecimento sobre o 
problema, mas ao 
mesmo tempo, tem 
consciência de que é 
necessário conhecer, 
ter acesso a 
informação para exigir 
dos responsáveis um 
posicionamento sobre 
um determinado 
problema. 
 
Tem domínio sobre o 
assunto e acrescenta 
novas informações; 
Conhece a realidade do 
município e a proposta 
da Secretaria; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A informação/ 
conhecimento está 

Refletir sobre a 
atuação do 
Conselheiro, 
que sem 
conhecimento e 
informação 
inviabiliza a 
atuação; 
 
 
 
 
 
 A educação 
integral e 
qualidade da 
educação são 
essenciais na 
vida do sujeito; 
Identifica e 
reconhece os 
problemas de 
infraestrutura e 
a alimentação 
escolar 
oferecida pelo 
município; 
 
A Secretaria de 
Educação adere 

Centralização das 
informações na 
Secretaria; 
 
O estado quem 
elabora, fiscaliza e 
executa as políticas 
e programas; 
 
 
 
 
 
O gerenciamento e 
ações do programa 
feito pela 
Secretaria de 
Educação estão 
dentro dos padrões 
legais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposição do MEC 

Necessidade de 
compreensão, 
estudo; participar 
efetivamente das 
ações do município; 
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tantos que parece 
não ter fim... (...) e 
eles vêm de cima 
pra baixo (...) 
quando esses 
programas vêm 
somente esse grupo 
bem pequenininho 
que sabe. 
A gente vai ter que 
obrigatoriamente 
está conhecendo e a 
pesquisa (...) 
indiretamente ou 
propositalmente 
obriga o Conselho e 
a Secretaria a 
dialogar (...)  

restrita a um pequeno 
grupo de pessoas; as 
informações não são 
difundidas com outros 
grupos, no caso o 
CME. 

vários 
programas 
advindos da 
esfera federal e 
estadual sem 
analisar os 
benefícios para 
o município. 

ao mandar 
programas aos 
municípios e critica 
a Secretaria de 
Educação que 
segue a mesma 
linha; 
O município adere 
aos programas sem 
consultar a 
comunidade, a 
realidade escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estreitar o diálogo 
entre CME e 
Secretaria de 
Educação; 

Fonte: Quadro elaborado junto à orientadora, 2014. 

 

4.3.2 O segundo encontro – O Programa Mais Educação  

 

O segundo momento/encontro da pesquisa ocorreu em 23 de setembro de 2014 

com os participantes que aderiram à proposta da pesquisa e se comprometeram com a 

dinâmica do trabalho. O grupo reuniu no espaço do Conselho Municipal de Educação. O 

roteiro previsto (definido pelo grupo) para a discussão foi o Programa Mais Educação. Assim, 

foi realizado o estudo da Portaria Interministerial nº17/2007, que criou o Programa Mais 

Educação, com a apresentação da Portaria em PowerPoint e sua leitura coletiva. 

Apresentamos a estrutura do programa, a partir da portaria que o criou. 

Enfatizamos que o Mais Educação é um programa de governo e se configura como um 

projeto para a indução da educação em tempo integral. Os Conselheiros fizeram algumas 

intervenções a respeito dos macrocampos e da escolha das atividades e dos profissionais. Esse 

foi um dos momentos de conflito durante a reunião. O grupo demonstra preocupação quanto à 

escolha dos monitores que atuam no programa, bem como o perfil desses profissionais, além 

de questões pertinentes ao desenvolvimento da política no município. Logo destacamos 

algumas inferências de Conselheiros: 
 

[...] quem toma cachaça e chega embriagado pode ser monitor? Nós fizemos uma 
reunião com os pais, eu e a coordenadora para falar da indisciplina dos alunos e tal...  
ai foi citado por um pai e outros pais a questão do monitor embriagado(...) eu passei 
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a questão  pra quem era de direito(...) que chance é essa que ele só chega com cheiro 
de álcool, mas eu não sou gestora, não sou prefeita, não sou coordenadora do 
programa eu só estou gestora, não tenho autonomia para tal (Conselheiro 04). 

 
 [...] agente tem ouvido críticas, mas agente não conhece os programas e não cobra 
seriedade na aplicabilidade desses programas, porque o programa eu conheço, é 
bom, tem toda uma infraestrutura que orienta, mas infelizmente quando cai na mão 
dá... dá...né... vira uma politicagem porque vira cabide de emprego pra quem tá aí né 
... é isso ai né vira cabide de emprego (grifo nosso) e é isso que descaracteriza os 
programas. É agente não ter o controle, por isso, que eu acho essencial agente está 
discutindo aqui o Mais Educação, porque investimento há, é um dos programas que 
mais tem investimento, tem investimento da alimentação ao equipamento, uniforme 
pra estudante não falta nada né (Conselheiro 01). 

 

Os Conselheiros acusam a Secretaria de Educação de mau gerenciamento da coisa 

pública e, principalmente, no que concerne ao Programa. Citam a questão da alimentação, 

para denunciar o gerenciamento da verba destinada ao Programa Mais Educação. Veja o 

quadro de análise abaixo: 
 
Quadro 7 – O Programa Mais Educação: como se desenvolve a educação integral no município de Aurelino 
Leal/BA 
 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis/mudanças 
(Atitudes) 

Quem pode ser 
monitor? Quem 
escolhe? 
 
 
Há críticas, mas a 
gente não conhece 
os programas e não 
cobra seriedade na 
aplicabilidade 
desses programas; 
  
 
 

Desresponsabilização 
do Estado com a 
adoção de monitores;  
 
Os monitores que 
atuam no programa 
Mais Educação são 
selecionados quer seja 
pelo gestor municipal, 
quer seja pelo gestor 
das escolas, sem que 
seja feita uma seleção 
como prevê os 
documentos legais; 
 
 
A falta de 
conhecimento a 
política adotada pelo 
município; 
 
A questão da 
alimentação (o 
gerenciamento da 
verba destinada ao 
Programa Mais 

Refletir sobre a 
atuação do 
Conselheiro, que 
sem 
conhecimento e 
informação 
inviabiliza a 
atuação; 
 
O Conselho de 
Educação precisa 
fazer o 
acompanhamento, 
mesmo sendo um 
programa advindo 
do governo 
federal; 
 
Falta 
transparência nas 
ações da 
Secretaria;  
 
Os Conselheiros 
falam de suas 
angustias quanto 

Centralização das 
informações na 
Secretaria; 
 
 
Relação Secretaria 
X CME; 
 
Falta de 
gerenciamento da 
coisa pública;  
 
 
 

É preciso fortalecer 
as ações do 
Conselho de 
Educação em 
articulação com os 
outros Conselhos 
(Conselho de 
Alimentação 
Escolar; Conselho 
do FUNDEB etc.). 
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Educação); 
 
 Incoerência no serviço 
da alimentação escolar 
como, por exemplo, 
“servir uva no 
saquinho com 
chocolate de caixinha”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

às dificuldades 
para atuar no 
município.  
 
Enfatizam que o 
município não 
compartilha e não 
convida a 
comunidade para 
participar da 
construção de sua 
agenda; 
 
Estreitar o 
diálogo entre 
CME e Secretaria 
de Educação; 

Fonte: Quadro elaborado junto à orientadora, 2014. 

 

Encerramos o encontro decidindo que o próximo encontro seria a discussão do 

caderno passo a passo do programa Mais Educação. Essa decisão partiu da necessidade de 

conhecer quais as ações e o que deve ser feito no município para implementação do programa. 

O caderno passo a passo foi mencionado quando discutíamos a estrutura do programa. Em 

seguida, realizamos a avaliação do encontro. Uma avaliação positiva no entendimento dos 

Conselheiros, mas cansativa, devido ao excesso de informação.  

 

4.3.3 O terceiro encontro – O caderno passo a passo do Programa Mais Educação  

 

No dia 21 de outubro de 2014, o grupo de pesquisa reunido no espaço do 

Conselho Municipal de Educação, iniciou os estudos do caderno passo a passo do Programa 

Mais Educação. Mais uma vez, recorremos ao recurso do PowerPoint para apresentação do 

caderno e, em seguida, realizamos a leitura coletiva dos documentos Decreto nº 7.083 que 

regulamenta o Programa Mais Educação e o estudo da Lei 9.608/1988 que dispõe sobre 

serviço voluntariado.  

O caderno passo a passo do Programa Mais Educação enfatiza a oferta da 

educação pública integral e de qualidade. Esse caderno é um manual de orientações aos 

municípios para organizar sua agenda de educação integral. Dois pontos fundamentais nesse 

caderno foram motivos de reflexões e discussões: a necessária participação da comunidade e a 
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organização dos espaços escolares. Assim, sobre o espaço físico das escolas alguns dos 

Conselheiros se manifestaram, dizendo 

 
[...] a educação integral agora é por aqui... os municípios vão se sacudir e se 
mobilizar, a estrutura física é algo que há muito tempo deveria ser resolvido e as 
escolas não resolveram este problema... é como eu vinha dizendo, agora elas vão ser 
obrigadas a resolver esses problemas da estrutura física para poder atender a 
demanda, nós temos que agarrar esse programa com unhas e dentes (Conselheiro 
03). 
 
[...] a questão que eu vejo nesses programas é a questão da capacitação dos 
profissionais que eu acho muito serio isso. O que eles vão fazer com a questão dos 
espaços porque não tem espaços e quando encontra são espaços muito apertados 
para o trabalho do professor.  A questão da alimentação que deve se adequar para 
atender o programa e a questão dos valores pagos, pra mim os grandes problemas do 
programa são esses (Conselheiro 10). 

 

Os relatos dos Conselheiros 03 e 10 expressam, de um lado, a preocupação em 

saber que é necessário avançar em busca de uma educação de qualidade e, do outro, a 

realidade das escolas que não tem como ofertar aulas em turno oposto, uma vez que não há 

salas suficientes, áreas de esporte e lazer para atender uma demanda maior do que já atende 

no turno regular. Vejamos a seguir o quadro síntese desse encontro. 

 
Quadro 8– O Programa Mais Educação: o debate público sobre as políticas educacionais no município de 
Aurelino Leal/BA. 
 

Diálogo Contradições Mediações Hegemonia Possíveis/mudanças 
(Atitudes) 

Nossas escolas não 
tem espaço físico 
nem para o ensino 
regular; 
 
 
Quem escolhe os 
monitores? Como 
fica a questão da 
alimentação, 
do financiamento 
do programa.  
 
 

Desresponsabilização 
do Estado com a 
adoção de monitores;  
 
 
 
Os espaços na 
comunidade/ parcerias 
para desenvolver as 
atividades do 
programa.  
 
 
A falta de 
conhecimento a 
política adotada pelo 
município; 
 
A questão da 

Público X 
Privado; 
 
Voluntariado na 
educação; 
 
Desvalorização 
profissional; 
 
 
Despreparo da 
escola e do 
professor; 
 
 
O Programa Mais 
Educação propõe 
o lugar que o 
Conselho 

Falta de debate da 
coisa pública por 
parte do Estado; 
 
 
O financiamento 
da educação como 
fator indutor de 
qualidade; 
 
 
 
 
 
 

A falta de 
estabelecimento de 
debate público entre 
o Conselho e a 
comunidade em 
geral sobre os 
problemas do 
município em 
relação à educação; 
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alimentação (o 
gerenciamento da 
verba destinada ao 
Programa Mais 
Educação); 
 
 Incoerência no serviço 
da alimentação escolar 
como, por exemplo, 
“servir uva no 
saquinho com 
chocolate de caixinha”. 
 

Municipal de 
Educação deve 
ocupar para 
contribuir na 
construção da 
agenda de 
educação integral 
no município; 
 
Falta um comitê 
local para 
articulação com o 
comitê estadual e 
federal, partilhar 
experiências. 

Fonte: Quadro elaborado junto à orientadora, 2014. 

 

O Quadro acima reforça a falta de transparência da coisa pública, as dificuldades 

encontradas pelo CME para atuar e acompanhar as políticas adotadas no município, a falta de 

estabelecimento de debate público entre o Conselho e a comunidade em geral sobre os 

problemas do município em relação à educação e a articulação entre o CME e a Secretaria de 

Educação.  

Outra questão discutida foi sobre a adequação e regulamentação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) das escolas que estão vinculadas ao Programa Mais Educação. Os 

Conselheiros afirmaram que nenhuma modificação foi realizada e que até o momento não 

havia chegado até o Conselho o (PPP) das escolas para que pudesse emitir o parecer. 

 
[...] pelo menos orientar as escolas...  dizendo, olha nós agora temos o mais 
educação e é preciso que as escolas insiram no seu PPP a proposta do Mais 
Educação. Então a gente percebe que as coisas estão andando as soltas, por cima... a 
gente já percebe que o programa está andando aos troncos e barrancos, não está 
realmente seguindo os parâmetros que deveria (Conselheiro 01). 

 

O documento oficial e o caderno passo a passo do Programa indicaram que cada 

escola deveria escolher as atividades em consonância com seu projeto político pedagógico, 

em diálogo com a comunidade para que juntas pudessem fazer suas escolhas. 

Os relatos deixam transparecer que as escolas descumprem a exigência legal, ao 

não elaborar o Projeto Político Pedagógico da escola coerente e indicativo com o Programa 
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Mais Educação, tomando-o como um instrumento burocrático e sem sentido para as unidades 

escolares.  

Ao discutir ainda sobre o papel da escola, refletindo sobre seu projeto político 

pedagógico e as concepções de educação integral, assim como de uma educação de qualidade, 

o grupo retomou a questão do conhecimento e das exigências que os documentos oficiais 

trazem. 

 
[...] Porque há a necessidade de estudar porque a gente não pode ficar sem estudar 
(Conselheiro 02).  
 
[...] Ai a gente ta vendo agora o porquê que a gente não pode mesmo, é porque se 
não a gente vai sendo atropelado...  ficando pra trás (Conselheiro 01). 
 

 

Diante das ponderações realizadas, todos chegaram ao consenso de que é preciso 

conhecer, estudar as políticas que são propostas para o município, para então poder dialogar e 

intervir. A falta de debate sobre a coisa pública incomodou o grupo que passou a refletir 

acerca das relações hegemônicas impetradas pela Secretaria de Educação. Nesse encontro, 

entendeu-se também que o financiamento da educação precisava ser analisado com devido 

cuidado, pois era fator indutor para a qualidade da educação.  

No entanto, o CME reconheceu sua capacidade autônoma de chamar para o 

debate público sobre as políticas educacionais implementadas no município, independente do 

que a Secretaria repassa de informações. Ao fazer essas considerações, a contradição se 

revelou, pois o discurso de que a Secretaria não repassava informações, era também uma 

fragilidade do CME em atuar frente às políticas educacionais no município. Como já 

mencionamos, em outro momento neste trabalho, o CME em alguns períodos foi vanguarda 

na discussão dos rumos da educação no município, o que desconstrói o argumento da espera 

de repasse de informações da Secretaria para que ele possa atuar.  

Devido a essa dificuldade/fragilidade e por não buscar conhecer as adesões feitas 

pela secretaria das políticas públicas de governo, o grupo reconheceu as perdas como, por 

exemplo, a instituição do comitê local para acompanhamento, não só do Programa Mais 

Educação, mas também de uma possível construção de agenda de educação integral para o 

município. 
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Para esse encontro foram necessárias muitas indagações para que eles pudessem 

participar. A nosso ver, os conselheiros entenderam que as questões que envolviam o 

conhecer e/ou não conhecer interferiam no papel que o Conselho desempenharia, passando 

pela sua atuação e pelo entendimento subjetivo do que seria ser conselheiro. 

Em seguida, realizamos a avaliação do encontro como positiva. Segundo os 

conselheiros, a pesquisa tinha sido provocativa para o estudo e os havia tirado da zona de 

conforto. Nesse dia não foi elencado pelo grupo o tema para o encontro seguinte. 

 

4.3.4 O quarto encontro – reflexões e proposições 

 

Antes de retornarmos a campo, marcado para o dia 22 de dezembro de 2014, 

realizamos uma reflexão sobre o encontro de outubro de 2014 sobre a pouca interação do 

grupo na discussão e nossa atuação na reunião para que pudessem expressar suas opiniões. 

Além disso, avaliamos também o cancelamento da reunião de novembro de 2014. As 

reflexões, durante a reunião de orientação, procurou refletir sobre o trabalho coletivo da 

pesquisa que vinha sendo desenvolvido e foram elencados os pontos discutidos nos encontros, 

a partir da análise dos quadros descritos dos encontros anteriores. Os diagnósticos nos 

levaram a analisar que as discussões acabavam no círculo sobre as três questões identificadas 

desde o primeiro encontro: a falta de acesso às informações; o entendimento do que é ser 

conselheiro de educação (atuação do Conselho) no município; e a avaliação feita pelo grupo 

sobre a pesquisa (provocativo para o estudo).  

Nesse sentido, nossas análises demonstram a complexidade/dificuldade do 

Conselho Municipal de Educação de Aurelino Leal (BA) em materializar suas ações, quer 

seja pelos conflitos políticos ideológicos das relações entre grupos ali representados, quer seja 

pela limitação na atuação, dado o desconhecimento da representatividade e do lugar político-

ideológico que o próprio Conselho ocupa no município. 

Essa análise nos levou a questionar se, naquele momento, deveríamos interromper 

a pesquisa, pois o grupo estava em seu limite e as contradições se tornaram emergentes 

constantemente, obrigando os conselheiros a analisarem de fato as ideias contraditórias, tendo 

a oportunidade de (re) avaliá-las. Assim, os conflitos se acirraram e o grupo não estava 
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encontrando meios de superação da contradição. A mediação, tão necessária para essa 

superação, não foi vislumbrada pelo grupo, apesar de todo esforço em identificar os 

mecanismos de reprodução da hegemonia. 

Mesmo assim, decidimos levar ao grupo essas reflexões e analisar se estavam de 

acordo com nossas inferências. Apresentamos no PowerPoint o quadro com os problemas 

levantados. O grupo decidiu pela permanência dos estudos/debates no Conselho por entender 

que os momentos de troca de experiência e discussão dos problemas estavam/ contribuindo 

para as reflexões, apesar dos conflitos emergidos. 

A partir da apresentação das discussões e do debate, algumas ações foram 

elencadas pelo grupo para o início de 2015 apresentadas a seguir. 

 
Sugerir à secretaria de Educação a experiência de uma escola piloto de educação 
integral; 
Convidar a secretária de educação para dialogar com o Conselho sobre o programa 
Mais Educação; 
Verificar junto à secretaria o convênio para verbas destinadas a alimentação do 
programa Mais Educação; 
Verificar junto à secretaria a existência ou não do comitê local; 
Verificar junto à secretaria quem é a coordenadora do programa. (Deliberação dos 
Conselheiros em reunião dezembro de 2014). 

 

Encerramos o encontro com uma avaliação positiva por parte do grupo e a 

garantia da continuidade dos encontros da pesquisa agendados para março/2015. 

 

4.3.5 O quinto encontro – O encerramento da Pesquisa no Conselho Municipal de 

Educação 

 

De março a julho de 2015, foram várias tentativas de retomar a discussão com o 

grupo. No início do ano letivo de 2015, o Conselho reuniu e marcou encontro para o dia 10 de 

março, que teve que ser adiado devido a uma reunião para elaboração do Plano Municipal de 

Educação/PME. Nos meses seguintes, o grupo alegou diferentes demandas, pois todos 

estavam ou envolvidos com o PME nas reuniões dos segmentos, ou na realização das reuniões 

para reestruturar o Regimento Unificado para o município. 
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Nesse período não houve reunião ordinária no Conselho. Elas eram marcadas, 

mas não havia quórum. Inferimos que a não realização mensal das reuniões ordinárias do 

Conselho de Educação e, consequentemente, para os encontros da pesquisa se devia ao  

afastamento da presidente do Conselho de Educação, para assumir o cargo de diretora do 

Núcleo Regional de Educação (05), antiga DIREC 07; à elaboração do Plano Municipal de 

Educação, aprovado no início de junho de 2015; ao trabalho da comissão de legislação e 

normas para a elaboração das Resoluções da Educação do Campo e da Educação Especial. 

Assim, o nosso encontro da pesquisa só foi possível em julho de 2015. 

No dia 13 de julho de 2015, em reunião ordinária do Conselho, houve um 

momento dedicado para a apresentação das discussões realizadas nos encontros da pesquisa. 

Mostramos os diálogos e as reflexões do grupo para que os Conselheiros pudessem opinar se 

estávamos de fato traduzindo a realidade dos encontros como aconteceram. Todos os 

presentes concordaram com os dados relatados. Ressaltamos a relevância dos encontros para a 

nossa formação enquanto Conselheiros de Educação atuantes e militantes por uma educação 

pública de qualidade. Ao final, alguns Conselheiros se pronunciaram e solicitaram a 

permanência do grupo de estudo/discussão, pois a experiência vivenciada durante a pesquisa 

fora significativa para o aprendizado enquanto Conselheiros. De acordo com o grupo, essa 

ação no Conselho serviria para o fortalecimento e articulação, com o intuito de intervir na 

realidade, para beneficiar a comunidade educacional de Aurelino Leal. 

Esses momentos também contribuíram para a elaboração do plano de ação de uma 

candidata à presidenta do Conselho, que, em sua proposta, durante a campanha, havia 

indicado plano de ação (EM ANEXO II) muito próximo do que havíamos discutido sobre a 

atuação do CME. Assim, no seu entendimento, a pesquisa provocara mudanças na sua ação, 

pois ao elaborar a carta de intenção para sua candidatura à presidência do Conselho de 

Educação, em dezembro de 2014, buscou analisar, no esboço de cada projeto, como Mais 

Educação, Pacto Nacional na Idade Certa-PNAIC, Pacto Todos Pela Educação-

PACTO/BAHIA, Plano de Ações Articuladas-PAR, dentre outros, o lugar do CME para atuar 

na elaboração e acompanhamento dos referidos programas. 

Segundo outra Conselheira, os encontros de estudo/discussão propiciados pela 

pesquisa permitiram maior reflexão sobre qual seria o papel do conselheiro no município, 



120 

 

 

120 

assim como sobre a atuação do Conselho nas políticas públicas educacionais criadas pelo 

próprio município e nas políticas dos governos federal e estadual, que chegavam ao município 

e não eram apropriadas pelo Conselho. 

Encerramos esta pesquisa convencidos de que os momentos de reflexão sobre a 

prática também haviam contribuído para o nosso trabalho enquanto Conselheiros, no sentido 

de realização de estudos coletivos durante as reuniões ordinárias e extraordinárias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Exatamente porque as coisas são, elas assim não irão permanecer (Brecht) 

 

Para compreender a organização do estado brasileiro e sua mediação com a 

sociedade civil, retomamos o caminho do contexto político social, a partir de 1980, cujo 

processo de redemocratização da sociedade brasileira reorganiza as relações entre Estado e 

sociedade civil. É neste contexto de revitalização da sociedade civil, nas últimas décadas, que 

os Conselhos Municipais de Educação ganham vitalidade e começam a se difundir. 

Logo, foi esse período de debates, conflitos, contradições e mediações entre 

Estado e sociedade civil, no interior dos Conselhos Municipais de Educação, que nos 

estimulou a pesquisar a atuação do Conselho de Educação de Aurelino Leal/BA, 

caracterizando os posicionamentos dos Conselheiros diante das políticas educacionais 

implementadas e desenvolvidas no município, assim como os reflexos dessa atuação para a 

materialização do direito à educação e a uma educação de qualidade. 

Em nossas análises, os documentos oficiais do Conselho Municipal de Educação 

de Aurelino Leal indicam que, desde seus primeiros indícios de criação, em 1993, à sua 

criação legal em 1997, houve um progressivo movimento por parte dos Conselheiros ao longo 

desses anos para se apropriar desse espaço no município. Notamos ainda que, em 2005, o 

Conselho de Educação realizou eleição para presidente e vice-presidente, contrariando o Art. 

4° da Lei n° 398/97, no que estabelecia que a presidência do Conselho seria exercida pelo 

secretário municipal em atuação.  

Observamos também que houve um esvaziamento nesse Conselho, entre o 

período de sua criação em 1997 até 2004. Não podemos afirmar os reais motivos desse 

esvaziamento do Conselho, somente por falta de alguns registros. Só podemos dizer que, 

nesse período, de acordo com as atas, houve estudos para compreender o que seria o Conselho 

e o papel do Conselheiro e a busca por sua organização, como discutido no capítulo três deste 

trabalho. 

Pudemos apreender, no entanto, que entre 2007 e 2014, o Conselho Municipal de 

Educação teve uma maior atuação dentro do município e desempenhou várias de suas 

funções. Ainda fica em evidência que, no período entre 2007 e 2009, esse órgão teve alto grau 
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de articulação para ocupar espaço numa constante “luta política”. A prova disso foi a Lei n° 

480/08, que alterou a lei de criação do Conselho de Educação (Lei nº 398/97), trazendo para o 

órgão transformações desde a sua composição até seu raio de atuação. Logo no ano seguinte, 

aprovou-se a Lei n° 495/2009, que criou o Sistema de Ensino.  

No período de 2010 a 2014, o Conselho de Educação desenvolveu ações, 

desempenhou suas funções, mas ficaram também em evidência os conflitos políticos que se 

instauraram, numa “quebra de braço”, entre Secretaria Municipal de Educação e esse órgão. 

Percebemos que esses embates ligados diretamente à dependência financeira desse órgão à 

Secretaria de Educação, dificultou a atuação do Conselho.  

Essa dependência financeira do CME em relação à Secretaria de Educação tem 

comprometido a atuação do Conselho na participação e na implementação de políticas 

públicas no município. Essa subalternidade, pode-se afirmar, ainda limitou o trabalho de 

acompanhamento, de fiscalização junto à rede no município e de autonomia para decisões 

como, por exemplo, aperfeiçoar e oferecer qualificação à comunidade educacional, no sentido 

de formação política para conhecimento da realidade educacional e oferecer informação à 

comunidade sobre atividades desenvolvidas pelo próprio Conselho. 

Analisamos a atuação dos Conselheiros, procurando, por meio do diálogo com o 

grupo, provocar reflexões sobre as ações e entender quais são os possíveis entraves para a 

atuação do grupo. Em nossas análises, nos encontros da pesquisa-ação, algumas questões 

ficaram em evidência, como a necessidade de conhecimento e, consequentemente, estudos 

sobre temas da educação em destaque no município para que pudessem exercer sua ação 

como Conselheiro e, em decorrência, compreender políticas públicas educacionais advindas 

das esferas federal/estadual e as políticas empreendidas pelo próprio município. 

Reconhecemos a necessidade de uma qualificação sistemática no interior do 

CME, para que todos os Conselheiros instrumentalizados possam atuar e inferir na esfera do 

público e lutar por uma educação de direito e de qualidade não apenas para as elites, mas, 

principalmente, para as classes trabalhadoras. Esse reconhecimento também se justifica, se 

quisermos que esse órgão de Estado exerça suas funções fiscalizadora, mobilizadora, 

propositiva, de acompanhamento e de controle social. Caso contrário, o que se terá é o círculo 

de reprodução e dominação da classe burguesa. 
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O CME, nesse sentido, é um espaço de manifestação dos diferentes aparelhos 

privados de hegemonia (sociedade civil e sociedade política), que procura difundir suas 

ideologias para disputar o espaço dentro e fora desse órgão. As manifestações no CME de 

Aurelino Leal/BA se constituem em um grau de articulação política em que, em alguns 

períodos, esse órgão consegue atuar na vanguarda da educação no município.  

Entendemos que, por muitas vezes, o que limita o raio de atuação do CME, para 

assegurar à comunidade educacional uma educação de qualidade, é a divisão dentro do 

próprio espaço do Conselho e a disputa de diferentes interesses ali presentes. Os resultados 

indicam também a divisão, dentro do próprio espaço do Conselho, entre os Conselheiros que 

conhecem e os que dizem conhecer. Apreendemos, nesse sentido, que o acesso à informação e 

ao conhecimento é fundamental num órgão de disputa hegemônica, porque é o local onde a 

livre iniciativa dos cidadãos se manifesta com sua cultura, valores e ideologias, e onde 

praticamente se enraízam as bases de hegemonia (GRAMSCI, 2002). 

O Conselho, ao discutir as questões educacionais de modo geral, não tem 

priorizado ações de acompanhamento das políticas advindas do governo federal que 

interferem no cotidiano da educação municipal e até mesmo na condução das políticas de 

âmbito local. Mas, pudemos analisar que as discussões e ações acerca do direito à educação e 

à qualidade circundam a pauta do Conselho, como por exemplo, na defesa do cumprimento 

dos 200 dias letivos; na melhoria nos espaços físicos das escolas, principalmente, na educação 

infantil e nas condições do transporte escolar.  

Assim, o resultado sugere a complexidade/dificuldade do Conselho Municipal de 

Educação de Aurelino Leal (BA) em materializar suas ações, quer seja pelos conflitos 

políticos ideológicos das relações entre grupos ali representados, quer seja pela limitação na 

atuação, dado o desconhecimento da representatividade e do lugar político-ideológico que o 

Conselho Municipal de Educação ocupa no município. 

Notadamente, o espaço do Conselho comporta a sociedade política e a sociedade 

civil, e, portanto, uma relação dialética, isto é, uma relação de “identidade-distinção” 

(GRAMSCI, 2002), em que essa sociedade política e essa sociedade civil conservam ou 

promovem determinada base econômica, de acordo com o interesse de uma classe social 

fundamental. No entanto, no âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua 
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hegemonia por meio da busca do consenso, do convencimento de suas posições. Esse 

movimento dialético só é possível, porque se podem observar mudanças nas correlações de 

forças numa guerra de posição.  

A guerra de posição na luta de classes é uma luta que se trava no campo da 

ideologia, no campo cultural e, portanto, uma luta pela direção política. O Conselho é um 

espaço de disputa, de correlação de forças, e a sociedade civil atuante nesse espaço pode 

desenvolver a contra-hegemonia, a favor da classe dominada e, nesse sentido, promover ações 

efetivas de forma a propiciar um projeto de educação para o município em que estejam 

presentes os anseios das classes trabalhadoras. Dessa maneira, o conhecimento torna-se 

importante na atuação dos Conselheiros, uma vez que nas relações contraditórias, fruto da 

sociedade de classes, pode-se usá-lo para promover a transformação na comunidade 

educacional em que todos estão inseridos. 

As correlações de forças estabelecidas no interior do CME implicam confronto e 

disputa na busca pelo consenso e pela direção, na busca por novas possibilidades para uma 

atuação que faça a diferença e que seja referência para a comunidade educacional.  

Os resultados obtidos revelam a complexidade/dificuldades do Conselho 

Municipal de Educação de Aurelino Leal/BA em materializar suas ações, pela centralização 

das informações pela Secretaria de Educação, pela dificuldade de gerenciamento das ações 

das políticas públicas de governo, pela adesão às políticas de governo sem interlocução com o 

CME, pela ausência de participação dos diferentes segmentos da educação, pela falta de 

gerenciamento da coisa pública e pelas dificuldades das relações entre as classes ali 

representadas.  

Reconhecemos que este trabalho retrata uma pequena realidade diante da 

complexidade dos Conselhos Municipais de Educação. No entanto, não tínhamos e não temos 

a pretensão de esgotar o fôlego das discussões empreendidas até aqui e, que, por isso, se 

abrem como possibilidade de continuidade deste estudo.  
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ANEXOS 

 

Roteiro de Questões-Problema (ANEXO I) 

 

Para efetivação do trabalho de investigação a pesquisa será organizada nos seguintes 

momentos:  

 Aproximação com os sujeitos da pesquisa. 

 Apresentação do projeto de pesquisa através de reunião no Conselho Municipal de Educação. 

 Convite ao grupo (Conselheiros) para participar da pesquisa. 

 Definição dos sujeitos da pesquisa. 

 Discussão de toda a pesquisa com os Conselheiros que irão participar da pesquisa. 

Definir, junto aos Conselheiros, os caminhos da pesquisa e, para isso, propor encontros para 

estudos e discussões acerca dos seguintes temas: 
 Educação como direito. 

 Políticas Públicas da Educação. 

 O Programa Mais Educação. 

 As funções do Conselho Municipal de Educação e seu lugar na educação do município. 

 O Conselho Municipal de Educação no exercício de suas funções. 

 A ação política do Conselho Municipal de Educação e dos seus Conselheiros. 

 O papel articulador do Conselho Municipal de Educação entre o Estado e a Comunidade local. 

 Qualidade na educação básica. 
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Proposta de plano de ação (ANEXO II) 
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