
  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

 
 
 
 
 

CARLA DOS REIS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO MUNICÍPIO DE  

ITABUNA/BAHIA: O olhar do Conselho Municipal de Educação 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS, BAHIA 

2016 

 
 



  

CARLA DOS REIS SANTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO MUNICÍPIO DE 

ITABUNA/BAHIA: O olhar do Conselho Municipal de Educação 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação 
em Formação de Professores da Educação Básica - 
Mestrado Profissional em Educação, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação. 
 
 
Área de Concentração: Educação e Políticas Públicas  
 
 
Orientadora: Profª Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS, BAHIA 
 2016 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
S237         Santos, Carla dos Reis. 
                       A implementação da lei de ampliação do ensino 
                 fundamental de nove anos no município de Itabuna -                 
                 BA: o olhar do Conselho Municipal de Educação /  
                 Carla dos Reis Santos. – Ilhéus, BA: UESC, 2016.                             

                       128 f. : il. ; anexos. 
 
                       Orientadora: Cândida Maria Santos Daltro Alves. 

                       Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual 
                 de Santa Cruz. Programa de Pós-graduação em For- 
                 mação de Professores da Educação Básica. 
                       Inclui referências. 
  

1. Ensino fundamental – Legislação – Brasil. 2.  
                 Ensino fundamental – Itabuna (BA). 3. Educação e 
                 Estado. 4. Conselhos de educação – Itabuna (BA). I.  
                  Título.  
                                                                                          
                                                               CDD 372.981 
 



  

CARLA DOS REIS SANTOS 
 

 
 
 

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO MUNICÍPIODE 

ITABUNA/BAHIA: O olhar do Conselho Municipal de Educação 
 

 
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestra 

em Educação, na área de Educação e Políticas Públicas Universidade Estadual 

de Santa Cruz pela seguinte banca examinadora: 

 
 
Ilhéus, 02 de Setembro de 2016.  
 
 

 
 

_________________________________________________________ 
Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves – UESC 

Presidente da Banca e Orientadora 
 
 

 
_________________________________________________________ 

Drª Bianca Cristina Correa- FFCLRP-USP 

Membro Externo- Titular 
 
 

 
 

_________________________________________________________ 
Drª Emilia Vieira Peixoto – UESC 

Membro Interno- Titular 
 
 

 
 

_________________________________________________________ 
Dr. Joedson Brito dos Santos 
Membro Externo - Suplente 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Meus pais amados se há algo que faz diferença na formação da personalidade e na 

vida de uma pessoa é o amor que ela recebe. Vocês me educaram com amor, se 

dedicaram à minha educação como ser humano, me deram amor. Vocês fizeram de 

mim a pessoa que hoje sou, e eu só tenho motivos para agradecer. 

 

Mais do que a educação formal que vocês me ofereceram e que sempre se 

esforçaram para que fosse a melhor, a formação humana foi o que de mais 

importante fizeram por mim. Eu só posso retribuir tentando ser a melhor filha que 

pais como vocês merecem ter. 

. 

Sou e serei eternamente grata por tudo que vocês dedicaram a mim. Pois esta etapa 

que se encerra não é um sonho meu, é um sonho nosso e sonho que se sonha junto 

é sonho realizado.  

 

 

 

 

 

Com Carinho para Carlito e Élia  

 

 

 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço a Deus por ter permitido chegar até aqui. A Ele sou grata por 

tudo que tenho e sou... Aquilo que posso vir a ser! 

 Agradeço aos meus pais Carlito e Élia por toda a dedicação, confiança, 

colaboração e sempre acreditar que eu poderia fazer o melhor. 

 À minha irmã Camila que sempre colaborou e torceu pela minha vitória. 

 À minha orientadora Cândida Maria Santos Daltro Alves, que desde o 

início da minha trajetória acadêmica me apoiou e caminhou lado a lado, na 

graduação, nos projetos de extensão, na especialização e agora no mestrado, 

mostrando confiança e amizade, não me deixando fraquejar nunca. Meu muito 

obrigada. 

 À professora Emília Peixoto Vieira, pela amizade, com quem pude 

dialogar, apresentar minhas angústias e sempre recebia em troca conforto e 

incentivo de que tudo ia dar certo, acreditando no meu potencial! Por tudo isso, 

minha eterna gratidão! 

 À professora Bianca Correa, por integrar a banca de defesa, por sua 

disponibilidade em aceitar realizar a avaliação deste trabalho e pelas contribuições 

que ajudaram a construí-lo. 

 Ao meu colega de profissão Joedson Brito pelo incentivo e amizade 

dedicado desde sempre. 

 Às professoras do Programa de Formação de Professores da Educação 

básica/ Mestrado Profissional que contribuíram para a minha formação durante este 

período. 

 Às colegas do mestrado da turma II, especialmente a Emília, Marcinéia, 

Letícia, Amanda, Márcia Lima e Larissa que a todo momento percebiam que 

estávamos no mesmo barco, pelo carinho e amizade. 

 Aos meus colegas do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão da 

Educação- UESC, especialmente a Érico, Marcela e Neisa que sempre acreditaram 

no meu potencial e me ajudaram a continuar.  

 Às minhas colegas de trabalho da Tutoria- EAD e da empresa IDETEC, 

por compreender as minhas ausências e as minhas dificuldades, especialmente a 

minha amiga Cíntia Cruz por compreender meus momentos de rebeldia (rsrsrsrsrs). 



  

 Aos meus alunos da Ead-UESC, que acompanharam a minha trajetória 

e os meus caminhos.  

 À Baltazar pelo apoio e dedicação dispensada ao meu trabalho e a 

minha pessoa durante este período, com quem sempre pude contar independente 

do contexto.  

 À minha amiga e corretora Ritinha que em todos os momentos não 

hesitou em me ajudar mesmo fora do prazo.  

 Às minhas amigas e companheiras Karina, Rita, Gilvana e Raianne, que 

conseguiram me dar “ânimo” nos momentos mais difíceis.  

 Aos meus colegas do curso de letras UESC, especialmente a Arlene, 

Thainá, Karla, Matheus e os demais que me ajudaram a conciliar os dois cursos, 

especialmente, nos finais de semestre a minha gratidão.  

 À todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente em mais 

uma etapa da minha vida. 

 Ao Conselho Municipal de Educação de Itabuna às Conselheiras, 

principalmente Elionai,  por terem acolhido a proposta e colaborado com a pesquisa. 

                                                                              

 

                                            Muito Obrigada! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 

desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são 

pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 

Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é 

o vôo”.  (Rubem Alves) 

 



  

 

RESUMO 
 
A educação brasileira passou por diversas mudanças nos últimos anos pós a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, lei n° 9.394/1996, dentre elas, em 2005, a que 
torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino 
Fundamental, lei nº 11.114/2005 e, em 2006, a lei nº 11.274/2006, que amplia o 
Ensino Fundamental para nove anos de duração. Nesse contexto, esta pesquisa 
analisa a implementação da lei de ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos 
no município de Itabuna/Bahia, a partir da introdução dessas leis complementares, 
com um recorte temporal de 2002 a 2015. Especificamente os objetivos: Analisar o 
papel do Conselho Municipal de Educação de Itabuna frente as demandas postas 
por essas leis complementares; Identificar e analisar nas atas de reunião do CME os 
debates e defesas sobre a organização da implementação do Ensino Fundamental 
de Nove Anos no município de Itabuna; para enfim, subsidiar nas discussões sobre 
a ação do CME, como maneira de dar visibilidade e importância a esse órgão de 
Estado, na atuação de implementação de uma política pública de educação. Este 
estudo vincula-se na linha de Políticas Públicas e Gestão da Educação do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Básica, Mestrado Profissional em Educação da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e também no Grupo de Estudos em 
Políticas Públicas e Gestão da Educação/PPeGE/UESC. Optou-se por um estudo 
qualitativo, uma vez que os dados analisados referenciam ao processo de 
implementação de uma política pública de educação. Utilizou-se como instrumento 
de recolha de dados – a entrevista semi-diretiva, associada a uma análise de 
conteúdo, a partir do referencial teórico de Bardin (1977). A AC teve como princípio 
qualificar as vivências dos sujeitos, bem como suas percepções sobre determinado 
objeto e seus fenômenos, analisou as vozes dos atores, descritos nas atas e 
também nas entrevistas, além de apreciação de documentos oriundos do CME 
(resoluções e relatórios, etc.). Na AC das atas, a categoria implementação foi a base 
para esta pesquisa. Segundo Perez (1998), a implementação não se confunde com 
o produto, sendo basicamente um processo de uma série de decisões e de ações 
postas pela autoridade legislativa central (Perez, 1998, p.66). Nesta investigação, 
utilizamos esses argumentos que tomam a implementação como processo de várias 
decisões e ações, neste trabalho, se trata das decisões e ações do CME de 
Itabuna/BA. Os resultados nos mostram que os Conselhos Municipais de Educação 
estão inseridos no cenário do sistema educacional brasileiro como potenciais órgãos 
de democratização das políticas públicas. O CME de Itabuna vem desempenhando 
papel para consolidar-se como órgão de Estado que contribui para a democratização 
das decisões políticas sobre a educação no município. A dinâmica de trabalho do 
Conselho demonstra também que apesar dos entraves burocráticos e financeiros o 
CME atuou não só como órgão normatizador das demandas enviadas pela 
Secretaria de Educação, mas sim como órgão mobilizador social, nos processos 
decisórios em relação à educação do município. Os resultados apontam também 
que, apesar dos aspectos positivos da busca por participação, ainda existe um longo 
caminho a ser percorrido devido à burocracia e a falta de financiamento.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Conselho Municipal de Educação; 
Implementação; Ensino Fundamental de Nove Anos. 
 
 



  

ABSTRACT 
 

The Brazilian education has undergone several changes in recent years after the 
Law of Guidelines and Bases of Education, Law No. 9,394 / 1996, among them, in 
2005, which mandates the registration of children six years in elementary school, law 
No. 11.114 / 2005, and in 2006, law No. 11.274 / 2006, which extends the 
elementary school for nine years duration. In this context, this research analyzes the 
implementation of the expansion law of Elementary Education Nine Years in the city 
of Itabuna / Bahia, from the introduction of these additional laws, with a time frame of 
2002 to 2015. Specifically the objectives: To analyze the role of Itabuna City Board of 
Education facing the demands posed by these supplementary laws; Identify and 
analyze the CME meeting minutes debates and defenses on the organization of the 
implementation of the Primary Education Nine Years in the city of Itabuna; to finally 
support the discussions of the effect of CME, as a way to provide visibility and 
importance to this state body in the implementation of activities of a public policy 
education. This study is linked to the line of Public Policy and Management Graduate 
Program Education in Basic Education, Professional Masters in Education from the 
State University of Santa Cruz (UESC), and also in the Study Group on Public Policy 
and Management education / PPeGE / UESC. We chose a qualitative study, since 
the data analyzed refer to the process of implementing a public education policy. It 
was used as data collection instrument - the semi-directive interview, associated with 
a content analysis, from the theoretical framework of Bardin (1977). The AC's 
principle qualify the experiences of individuals and their perceptions about particular 
object and its phenomena, analyzes the voices of the actors described in the records 
and in interviews, and examination of documents from CME (resolutions and reports, 
etc. .). AC in the minutes, the implementation category was the basis for this 
research. According to Perez (1998), the implementation should not be confused with 
the product which is basically a process of a series of decisions and actions taken by 
the central legislative authority (Perez, 1998 p.66). In this investigation, we use these 
arguments to take the implementation process as a number of decisions and actions 
in this work, it is the decisions and actions of the CME Itabuna / BA. The results show 
us that the Municipal Councils of Education are included in the Brazilian educational 
system scenario as potential organ democratization of public policies. The CME 
Itabuna has played role to consolidate itself as a state body that contributes to the 
democratization of political decisions on education in the municipality. The Council's 
work dynamics also shows that despite the bureaucratic and financial barriers CME 
acted not only as a standard-setting body of the demands submitted by the 
Education Department, but as a social mobilizer body, in decision-making in relation 
to the municipality's education. The results also indicate that, despite the positive 
aspects of the search for participation, there is still a long way to go because of the 
bureaucracy and the lack of funding. 
 
 
Keywords: Public Policy; City Board of Education; Implementation; Elementary 
School Nine Years. 
 

 

 

 



  

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AC  Análise de Conteúdo 

ANA  Avaliação Nacional da Alfabetização 

ANPAE Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

ANPED  Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

API/APL Associação dos Professores de Itabuna/Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação do Estado da Bahia 

APM   Associação de Pais e Mestres 

CAC  Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

CAD  Ciclo da Adolescência 

CAE  Conselho de Alimentação Escolar 

CEB  Câmara de Educação Básica 

CEE  Conselho Estadual de Educação 

CF/88  Constituição Federal de 1988 

CIN   Ciclo da Infância 

CMDCA  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CME   Conselho Municipal de Educação  

CNE  Conselho Nacional de Educação 

COLE  Congresso de Leitura do Brasil 

CONSED Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

COPAE Comissão Permanente de Avaliação Escolar 

CPA  Ciclo da Pré-Adolescência 

DCN  Diretrizes Curriculares Nacionais 

DCNEIs Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

Direc/07 Diretoria Regional de Educação 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

EF  Ensino Fundamental 

EI  Educação Infantil  

ENDIPE Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino 

FBEI  Fórum Baiano de Educação Infantil 

FNDE   Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FTC  Faculdade de Tecnologia e Ciências  



  

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/1996 

LOMI  Lei orgânica municipal de Itabuna 

MEC  Ministério de Educação e Cultura 

NRE  Núcleo Regional de Educação 

PME  Plano Municipal de Educação  

PNE  Plano Nacional de Educação 

PPP  Projeto Político Pedagógico 

PPGE  Programa de Pós Graduação em Educação 

PPeGE Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Educacional  

SAEB  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

SE  Secretaria de Educação  

SEC  Secretaria de Educação e Cultura 

SIMAVE Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

SIMPI  Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna 

UESB  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UESC  Universidade Estadual de Santa Cruz 

UNCME União dos Conselhos Municipais de Educação 

UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UPT  Universidade Para Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO  ......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I- O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: DEBATES E 

DESAFIOS  ............................................................................................................... 21 

1.1A Inserção da Criança de Seis Anos no Ensino Fundamental: Debates, Diversos 

Contextos  ................................................................................................................. 29 

 CAPITULO II-  O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A PROPOSTA 

GRAPIÚNA: A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITABUNA  ..................................................... 37 

2.1.Processo histórico de construção do Conselho Municipal de Educação de 

Itabuna ...................................................................................................................... 40 

2.2 A Proposta Grapiúna e a ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos: 
Implicações políticas e pedagógicas..........................................................................47 
 
CAPÍTULO III- DA IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS EM ITABUNA/BA: A TRAJETÓRIA 

E OS RESULTADOS  ............................................................................................... 55 

3.1 O Ciclo de formação humana de Itabuna/Bahia e os reflexos na organização do 

Ensino Fundamental de Nove Anos   ........................................................................ 55 

3.2 A implementação da lei do Ensino Fundamental de Nove Anos em Itabuna/Bahia 

 .................................................................................................................................. 67 

 

CONSIDERAÇÕES  .................................................................................................. 77 

 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................ 83 

 

ANEXOS  .................................................................................................................. 87 

 

 

 

http://cmedeitabuna.blogspot.com.br/2011/11/processo-historico-de-construcao-do.html
http://cmedeitabuna.blogspot.com.br/2011/11/processo-historico-de-construcao-do.html


 

 

 

13 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Cada um de nós constrói a sua própria história e cada 
ser carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz!”  

     Almir Sater/ Renato Teixeira 

 

 

As políticas públicas para a educação básica só foram se estabelecer no final 

do século XX, quando a criança passou a ser entendida como produtora de cultura, 

e como sujeito de sua história. Segundo Borba (2007) 

Como podemos ajudar a criança a se constituir como sujeito no mundo? De 
que forma a compreensão sobre o significado do brincar na vida e na 
constituição dos sujeitos situa o papel dos adultos e da escola na relação 
com as crianças e os adolescentes? (p. 34). 
 

Nessa citação, a autora apresenta questionamentos sobre que concepção de 

criança se desenha na sociedade, e se temos condições de situar o papel da escola 

e do adulto na relação com as crianças. Esta proposta de pesquisa se alicerça 

nesses questionamentos da autora, e procura entender a relação com a inclusão da 

criança de seis anos de idade no primeiro ano do Ensino Fundamental de nove 

anos. Desse modo, a análise das legislações e normatizações que explicita os 

aspectos dessa passagem das crianças da educação infantil para o Ensino 

Fundamental I torna-se relevante para entendermos o significado dessa mudança 

em um contexto local. 

Discutir o processo que caracterizou os debates e produções em torno da 

política pública para a oferta do Ensino Fundamental de Nove Anos constitui o foco 

de interesse desta pesquisa, que se insere na linha de Políticas Públicas e Gestão 

da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Básica, Mestrado 

Profissional em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  

A vinculação com questões relativas à infância e aos processos de 

implementação de políticas públicas municipais se estruturam desde a graduação 

em Pedagogia. Em minha trajetória acadêmica e profissional, atuando como 

professora de crianças e, concomitantemente membro do Grupo de Estudos em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional/PPeGE, percebi que as políticas públicas 

para serem efetivadas de maneira satisfatória necessitam de uma atenção especial 

em todas as suas fases, sejam elas de implementação, efetivação e avaliação.   
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 Também precisa entender que às vezes há dificuldades e distanciamentos 

entre o legal e o real na implementação das políticas públicas para a educação. 

Contudo, temos a clareza que nessas fases de implementação de uma política 

pública há possibilidades de avanços, desafios e contradições. Nesse sentido, é 

importante analisar a legislação nacional e seus desdobramentos de suas 

proposições para os municípios, a fim de observarmos que alternativas vêm 

adotando para assegurar a efetividade da política proposta. Temos consciência de 

que a efetivação de uma política é um processo demorado, que implica em 

mudanças de concepções, valores e posturas. No caso específico de políticas para 

a educação das crianças pequenas, inclui-se também a compreensão sobre as 

concepções de criança, infância, educação infantil/ensino fundamental. Exige de 

todos nós, envolvidos com a educação, a conscientização, o reconhecimento, a 

politização e o compromisso político com a qualidade com que é ofertada essa 

educação aos pequenos, tanto por parte dos governantes quanto da sociedade civil 

organizada e, principalmente, dos profissionais envolvidos com essas etapas da 

educação básica.  

 Assim, requer pensar em políticas de estado e não políticas de governo, posto 

que entra e sai governo e não existe uma continuidade nas propostas, reduz-se 

apenas a um que faz e outro que desfaz o que foi feito. A pesquisa intitulada A 

implementação da política pública para a educação infantil: entre o proposto e o 

existente, defendida por Alves (2013), contextualiza exatamente esse quadro de 

distanciamento entre o proposto e o que não vem sendo realizado em prol de uma 

Educação Infantil referenciada e de qualidade para todas as crianças, mesmo diante 

de uma legislação sólida como a que temos nos dias atuais.  

  Nesse sentido, compreender o papel dos Conselhos Municipais de 

Educação/CME no processo de organização da implementação de uma política 

educacional pode ajudar a compreender como se delineia uma política pública de 

educação em âmbito local. Por essa razão, apresentamos alguns questionamentos: 

Qual a participação do Conselho Municipal de Educação de Itabuna/Bahia na 

efetivação das políticas públicas de educação no município? Em especial, na 

organização da implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos com a 

inserção da criança de seis anos?  

Assim, objetivamos analisar a implementação da lei de ampliação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos no município de Itabuna/Bahia, a partir da introdução 
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das leis complementares nº 11.114/2005, que torna obrigatória a matrícula das 

crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental e, nº 11.274/2006 que 

amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração. Nesse sentido, traçamos 

os seguintes objetivos: 

  Analisar o papel do Conselho Municipal de Educação de Itabuna frente as 

demandas postas pelas leis complementares nº. 11.114/2005 e 11.274/2006;  

 Identificar e analisar nas atas de reunião do CME e nas entrevistas com a 

presidente atual e a ex presidente, os debates e defesas sobre a organização 

da implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos no município de 

Itabuna; 

 Discutir sobre a ação do CME, como maneira de dar visibilidade e importância 

a esse órgão de Estado, na atuação de implementação de uma política 

pública de educação.  

A princípio a pesquisa de campo foi planejada para analisar a implementação 

do Ensino Fundamental de Nove Anos em uma escola do município de Itabuna. 

Contudo, durante o processo, tivemos que realizar algumas modificações 

decorrentes de uma crise financeira que o município enfrentava no ano de 

2015/2016, afetando os profissionais da educação, com atrasos de seus salários, o 

que interferiu no desenvolvimento desta pesquisa da forma como havia sido 

pensada originalmente. Nesse período, a categoria realizou uma greve que durou 

três meses e inviabilizou a realização da pesquisa de campo em uma escola, já que, 

até o mês de fevereiro de 2016 fizemos quatro tentativas de inserção no contexto 

para iniciá-la. 

       Diante de tais dificuldades e desafios, por encaminhamentos da banca de 

qualificação em fevereiro de 2016, optamos pela modificação do percurso 

metodológico da pesquisa, visto que seria inviável continuar com a escola como 

objeto de estudo. Desse modo, em março de 2016, chegou-se a conclusão que era 

necessário redefinir a pesquisa, portanto, mantivemos o foco na implementação do 

Ensino Fundamental de Nove Anos com a inclusão das crianças de seis anos nesse 

nível, mas redirecionamos nosso olhar para o Conselho Municipal de Educação do 

Município de Itabuna. 

A nossa inserção no Conselho nos mostrou que as reflexões sobre a 

implementação do Ensino Fundamental de Nove anos com a inclusão das crianças 

de seis anos nesse nível realizadas por esse órgão, também seria um trabalho 
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importante, já que essa entidade tem papel importante na mobilização da sociedade 

para as questões da educação. Dessa forma, adentramos o espaço do CME e 

fomos analisar as suas ações desenvolvidas em torno dessa temática para o 

município.    

Optamos por um estudo qualitativo, uma vez que os dados analisados 

referenciam ao processo de implementação de uma política pública de educação no 

município. Analisamos quais foram os debates e defesas dos conselheiros a época 

da organização de implementação do Ensino Fundamental de Nove anos e a 

inserção das crianças de seis anos nesse nível descritas nas atas ordinárias e 

extraordinárias do CME, entre o período de 2006 a 2012,  e quais os 

encaminhamentos foram dados para o sistema de ensino público de Itabuna/BA. 

Trata-se, assim, de uma investigação, fundamentalmente qualitativa, e utilizou como 

instrumento de recolha de dados – a entrevista semi-diretiva, associada a uma 

análise de conteúdo das atas do Conselho e das falas contidas nas transcrições das 

entrevistas.  

. A partir da definição do objeto de análise, o percurso metodológico escolhido 

se deu por meio das seguintes etapas: 

Realizou-se a elaboração da fundamentação teórica, por meio da pré-análise 

dos documentos legais que fundamentaram a política do Ensino Fundamental de 

Nove Anos; 

A análise das normatizações do CME para a implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos e a inserção das crianças de seis anos nessa etapa. 

A partir dessa análise documental, foi realizado um levantamento bibliográfico 

de autores que discutiram esse processo de implementação no recorte de tempo 

delimitado, de 2002 a 2016 em diversos contextos, fazendo uma relação entre a 

legislação e os estudos e pesquisas realizadas na área.  

Adiante, focamos no objeto de estudo que foi o Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna/BA. Foram realizadas visitas formais e informais, entre os 

meses de março a julho/2016, para conhecer e compreender as atuações desse 

órgão, além de investigar como foi organizada a proposta de trabalho e das 

normatizações sobre a temática, objeto deste estudo.  

Apresentamos os objetivos da pesquisa a atual presidente do conselho e 

realizamos diversas conversas com a finalidade de conhecer o histórico de 

implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos no município. Entre as 
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realizações das entrevistas, as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias e as 

resoluções pertinentes à implementação, do período de 2006 a 2012, foram 

analisadas para compreender o contexto que elas foram criadas. Também 

realizamos entrevista com a ex-presidente do Conselho para o entendimento e 

esclarecimentos de questões sobre o período de implementação.  

As atas nos possibilitaram compreender quais discussões aconteceram 

durante este período e como o CME - Itabuna/BA desempenhou sua função, 

principalmente, a normatizadora na organização de implementação do EF de nove 

anos, nesse período.  

Na análise das atas, que será detalhada no capítulo três da presente 

dissertação, utilizamos a metodologia de análise de conteúdo segundo Bardin 

(1977), para alcançar os objetivos traçados para este trabalho. A análise de 

conteúdo tem como princípio qualificar as vivências dos sujeitos, bem como suas 

percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 1977). Nessa 

perspectiva, este trabalho traz uma análise a partir das vozes dos atores, descritos 

nas atas e também nas entrevistas, além de apreciação de documentos oriundos do 

CME (resoluções e relatórios, etc.).  

A AC, segundo Bardin (1977), dispõe de algumas etapas que podem ser 

organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento 

dos resultados, inferências e interpretação. Iniciamos a investigação pela pré-análise 

e exploração do material ou codificação dos documentos legais que fundamentaram 

a política do ensino fundamental de nove anos, além da normatização pertinente ao 

Conselho Municipal de Educação de Itabuna/BA. Exploramos as atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias, resoluções e relatórios do Conselho, do período de 

2006 a 2012, as quais demonstram o percurso de tramitação da lei e a inserção no 

município na política de nove anos do Ensino Fundamental.  

Numa leitura preliminar das atas, ou pré-análise, procuramos identificar as 

categorias implementação, criança de seis anos, concepção de infância, transição e 

Ensino Fundamental. Dessas categorias, somente a implementação foi encontrada. 

Por isso, a elegemos como base para esta pesquisa. 

De acordo com Perez (1998), alguns autores pensam esse termo como 

referência a todo processo iniciado com estabelecimento da política até o seu 

impacto, contudo outros autores salientam que a implementação não se confunde 
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com o produto, sendo basicamente um processo de uma série de decisões e de 

ações postas pela autoridade legislativa central (Perez, 1998, p.66).  

Em nossa pesquisa, utilizamos os argumentos do segundo grupo de autores 

que tomam a implementação como processo de várias decisões e ações, neste 

trabalho, se trata das decisões e ações do CME de Itabuna/BA. Portanto, não 

enxergamos a implementação como um produto final acabado, mas que se encontra 

em constante movimento de tomada de decisões e ações, para efetivar uma política. 

Dessa forma, a análise das atas e das resoluções, foi um movimento de 

compreensão de quais decisões e ações foram tomadas pelo CME no período de 

discussão sobre a implementação do EF de nove anos? A possibilidade de tentar 

compreender a implementação da política pública só nos atenta para a importância 

da mesma.  

 A última etapa da Análise de Conteúdo foi a análise e interpretação de todas 

as informações recolhidas durante a investigação. Dessa maneira, pesquisamos o 

papel do Conselho Municipal de Educação de Itabuna/BA no processo de 

organização de implementação da lei do Ensino Fundamental de Nove Anos nesse 

município. E tivemos como questionamentos: Qual a participação do Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna/BA na organização para a efetivação das 

políticas públicas de educação no município? Em especial, nos interessou 

compreender como foi a participação desse Conselho na organização de 

implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos com a inserção da criança de 

seis anos?  

  Desse modo, organizamos a presente dissertação da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo intitulado “O Ensino Fundamental de Nove Anos: debates 

e desafios” apresentamos o histórico, o contexto e as legislações brasileiras no 

âmbito do direito à Educação da criança e o percurso desse direito nas lutas 

históricas. Realizamos uma análise concisa das legislações, a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), o Plano Nacional de 

Educação (PNE, 2001/ 2014). Além de apresentar um contexto de discussões sobre 

a ampliação do tempo da escola, em diversos espaços, e o que a sociedade civil 

estava discutindo, quais as pesquisas e conclusões, além de apresentar como se 

legitimou essa política no âmbito educacional.  
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No segundo capitulo intitulado “O Conselho Municipal de Educação e a 

Proposta Grapiúna: A Implementação da Lei de ampliação do Ensino Fundamental 

de Nove Anos” discutimos a especificidade premente ao Conselho Municipal de 

Itabuna no que diz respeito ao papel social da instituição, remetendo ainda a 

aspectos de como se encontrava Itabuna nesse processo de implementação de uma 

legislação para o EF9 anos, além de discutir como se deu esse processo à luz das 

ações do Conselho. Quais as discussões sobre a Educação Infantil, a criança de 

seis anos e o que foi estabelecido nessa organização para a implementação do 

EF9anos? Houve audiência Pública? Essas e outras inquietações serão discutidas e 

analisadas durante este capítulo.  

No terceiro capítulo intitulado “Da implementação do ciclo à implementação 

da lei do Ensino Fundamental de Nove Anos em Itabuna/Bahia: A Trajetória e os 

Resultados” apresentamos a análise dos dados a partir da análise de documentos 

acerca da política do Ensino Fundamental de Nove anos e a função do Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna/BA na organização de implementação dessa 

política ocorrida em 2006. Analisamos as atas, resoluções e relatórios que ajudaram 

a compreender a política do ensino fundamental no município de Itabuna/BA. Neste 

capítulo encontram-se também as discussões referentes à entrevista com a 

presidente atual e a ex-presidente do Conselho em que nos esclarecem como foram 

debatidas e aprovadas as resoluções vigentes que normatizam o Ensino 

Fundamental de Nove Anos, nesse período. E ainda uma discussão sobre a 

avaliação dos dez anos de implementação do Ciclo de Formação Humana no 

município que resultou também na avaliação do Ensino Fundamental. 

Nas considerações apresentamos as discussões dos resultados da pesquisa, 

trazendo o olhar da pesquisadora frente à política de educação e sua 

implementação, contextualizando o município de Itabuna com a realidade brasileira. 

Ressaltamos que o estudo sobre a ação do CME na organização de uma política de 

educação é de grande relevância, pois demonstra que a sociedade civil tem aos 

poucos ocupado espaços em organismos do Estado a fim de dar contornos a política 

de educação no fortalecimento da democracia e na gestão democrática. A efetiva 

participação social nos processos de tomada de decisão, na definição das políticas 

públicas educacionais e na democratização da gestão pública do município, reforça 

que mais do que urgente é necessário a democratização da gestão pública.   
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Nos anexos temos os seguintes documentos: a Resolução CME Nº. 032/2006 

que regulamenta a ampliação do Ensino Fundamental para Nove anos do sistema 

municipal de ensino de Itabuna; A Resolução CME nº 062 /2009, que altera a 

Resolução CME nº. 032/ 2006 que dispõe sobre a ampliação do Ensino 

Fundamental de Nove anos do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna; o 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Itabuna; e a Proposta 

Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de Formação do Ensino 

Fundamental (Versão Preliminar). 
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CAPÍTULO I O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: DEBATES E 

DESAFIOS 

 

A luta pela Educação pública, gratuita e mantida pelo Estado  é fruto do 

processo político, econômico e social do percurso histórico brasileiro. A Constituição 

Federal de 1988 vem assegurando à criança esse direito desde à creche e, ao 

Estado, compete o dever de mantê-la, alterando assim, a concepção 

assistencialista. Após a revisão da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9394/96, a mesma já permite a entrada de crianças de seis anos nessa 

etapa da educação, de acordo com o Art. 87, § 3º, inciso I: “[...] matricular todos os 

educandos a partir de sete anos de idade e facultativamente a partir dos seis anos, 

no ensino fundamental”. A Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o 

Plano Nacional de Educação (PNE, p. 35), sinalizava a ampliação do Ensino 

Fundamental obrigatório de nove anos de duração colocando em seus objetivos e 

metas, ampliar para nove anos de duração do Ensino Fundamental obrigatório com 

início aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento 

na faixa de sete a 14 anos.  

A Lei nº 11. 274 de fevereiro de 2006, ampliou o Ensino Fundamental para 

nove anos, incluindo as crianças de seis anos na escola obrigatória. Essa 

normatização exigiu da escola um novo olhar para repensar a suas dimensões 

política, administrativa e pedagógica. De acordo com tal lei, e segundo Alves (2011) 

as crianças com seis anos completos até o início do ano letivo não estão mais na 

Educação Infantil. A intenção foi evitar rupturas na qualidade da oferta e na trajetória 

educacional da primeira infância, garantindo continuidade pedagógica no que se 

refere aos objetivos, organização, conteúdos, acompanhamento, avaliação. 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE) dois motivos eram 

contrários à ampliação do Ensino Fundamental, um seria defender a autonomia dos 

sistemas de ensino municipal e o outro o mau desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental referentes aos conhecimentos básicos de Português e Matemática. 

Acreditando-se que o mais importante seria melhorar a qualidade e aperfeiçoar a 
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educação oferecida. A partir da Lei nº 414/20081 que propõe uma Educação Infantil 

restrita aos cinco anos de idade, entendemos que todas essas modificações sem 

debate público, valorizando somente o pensamento capitalista, desconsiderando as 

especificidades da Educação Infantil, geram ônus ao desenvolvimento das crianças 

como produtoras de suas próprias culturas. 

Com essa proposta da lei de ampliação do Ensino Fundamental, parece surgir 

a invisibilidade da concepção de infância, quando nos deparamos com práticas que 

antecipam a escolarização desde a Educação Infantil. Essa lei foi criada devido a 

vários motivos, dentre eles podemos destacar: a avaliação externa, o financiamento, 

a alfabetização na idade certa, etc.  

Nesse sentido, ao analisar e refletir sobre a minha experiência docente 

vivenciada nas instituições que atendem a Educação Básica, percebemos que a 

ludicidade tem ocupado um lugar pouco valorizado como oportunidade de 

aprendizagem e tem ficado para a hora que nada temos a fazer ou “se dê tempo a 

gente brinca”. Indicando fragilidade na formação de professores que ainda tende a 

limitar o real valor de desenvolvimento da criança a partir do brincar e das 

interações, eixo norteador das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica.  

 Sendo assim, acreditamos que a formação de professores poderá contribuir 

para um maior entendimento sobre a importância da concepção de infância para o 

desenvolvimento das crianças na faixa etária das séries iniciais. Nesse sentido, a 

LDB nº 9394/1996 esclarece o início do ciclo de alfabetização, sendo papel do 

professor ter o discernimento e a compreensão que esse processo se inicia e não se 

conclui em apenas um ano.  

Percebe-se aí a necessidade de conhecer o que dispõe o MEC, acerca das 

políticas públicas para inserção da criança de seis anos no Ensino Fundamental, o 

que inclui saber sobre: planejamento, organização dos espaços e materiais, bem 

como a organização da rotina para garantir o espaço para que o brincar aconteça, e 

o aprendizado alfabético e letrado exista de maneira natural, sem ultrapassar os 

limites e os direitos das crianças pequenas aprenderem dentro do seu tempo, em 

um ritmo que é seu, sem apressamento do processo cognitivo. Nesse sentido, o 

                                                           
1
 Altera a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a educação infantil até os 5 
(cinco) anos de idade e o ensino fundamental a partir desta idade.  
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trabalho nas séries iniciais deve ter como foco a criança e suas diversas relações 

que podem ser estabelecidas a partir de experiências sensíveis do corpo e do 

movimento efetivo com o mundo em seu coletivo infantil (BRASIL, 2006).  

Contudo, quando pensamos nessas proposições,deparamos com a legislação 

e a sociedade civil, que se encontra em constantes discussões para dar qualidade a 

essa Educação de maneira horizontal, pelo menos é o que podemos identificar nas 

leis e emendas constitucionais. A LDB, desde 1996, assim como a meta 2 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) já começaram a pensar na matricula de crianças mais 

novas no Ensino Fundamental, e com a ampliação de oito para nove anos de 

escolarização. Nessa perspectiva, algumas discussões foram realizadas com a 

finalidade de compreender e repensar nessa nova proposta de ensino, a criação das 

normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental foi discutida no parecer 

n°24/2004, e aprovada em 15/07/2004. Essa proposta foi analisada no encontro 

regional sobre a ampliação do Ensino Fundamental de Nove anos, ocorrido em 

Goiânia em 18 e 19 de fevereiro do mesmo ano. A princípio foram discutidos alguns 

critérios para a ampliação, dentre eles podemos citar o mapeamento dos estados 

que aderiram à antecipação da matrícula, quais os sistemas de ensino municipais e 

estaduais que já estabeleceram as normas resolutivas para a ampliação.  A partir 

das informações coletadas foi constatado que nesse período, apenas, os estados de 

Goiás e Minas Gerais, já haviam começado a implementação gradativa.  

Diante do parecer n°24/2004, ainda foi descrito a Lei n° 10.172, que 

“estabelece o Plano Nacional de Educação”, e propõe “ampliar para nove anos a 

duração do Ensino Fundamental obrigatório, com inicio aos seis anos de idade”. 

Essa discussão vai muito além de uma simples política pública, o PNE tem como 

objetivos principais elevar o nível de escolaridade, melhorar a educação em todos os 

níveis, reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade da educação em 

todas as etapas, democratização da gestão da educação pública.  

Pensar numa Educação de qualidade, remete a repensar a nossa prática 

como educadora e qual criança estamos atendendo na escola. A antecipação da 

escolarização tende a elencar alguns fatores que foram discutidos nos pareceres e 

qual criança estamos formando. Antecipar a escolarização sugere, conforme Brasil 

(2005), “colocar as crianças de camadas populares na escola de Ensino 

Fundamental aos seis anos sem uma proposta pedagógica adequada significa 
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apenas antecipar o fracasso escolar”. (professora Maria Carmen Barbosa, 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Diante de tais afirmações, para que o modelo do EF9Anos, fosse 

implementado, uma série de alterações deveriam ter sido feitas pelas Secretarias de 

Educação, e os sistemas de ensino adequar a nova realidade à escola. Por lei, é 

preciso construir salas de aula, reorganizar o quadro docente, oferecer 

capacitações, construir um currículo, comprar e adequar o mobiliário das classes 

que receberam as crianças de seis anos no Ensino Fundamental. 

Ao analisar os estudos sobre a Educação Infantil, percebemos que as 

políticas públicas para a infância ficaram sempre em segundo plano. Com a 

Constituição de 1988, o ECA, a LDB 9394/96, e as leis complementares, fica 

evidente uma ênfase maior no que diz respeito ao direito à educação da criança 

pequena que há muito tempo não era discutida, e os avanços no que diz respeito a 

legislação para a primeira infância. Mas, como está sendo efetivado esse direito 

diante das políticas públicas atuais?  

Em 2005, foi aprovada a lei nº 11.114/2005 que altera a LDB/1996 no que diz 

respeito à idade de ingresso obrigatório de crianças de seis anos no ensino 

fundamental, ampliando de oito para nove anos de duração. Essa ação significou um 

prejuízo para as crianças brasileiras, segundo pesquisadores e profissionais da 

educação,(ABRAMOWICZ, 2006; CRUZ e ALBUQUERQUE, 2007; ALVES, 2006; 

CALLEGARI, 2006; CORREA, 2007; 2010; 2011; DURAN e et all 2006; FERREIRA, 

2008; MARTINS, 2006; MORO 2006; PEREIRA, 2007; RAPOPORT, 2008 SANTOS 

e VIEIRA, 2006;) tal afirmação será discutida ao longo deste capítulo, no contexto de 

alguns municípios e estados, como um mero investimento financeiro, com um maior 

número de crianças no Ensino Fundamental.  

No ano seguinte outra alteração foi realizada na LDB e a lei complementar nº 

11.274 e definia que os sistemas de ensino deveriam ampliar para nove anos o 

Ensino Fundamental com o prazo até o ano de 2010.  

Para a ampliação do debate que consolidou a lei em questão foi discutido 

diversos pareceres na câmara legislativa com a finalidade de que o Ensino 

Fundamental de Nove anos não fosse implementado de forma que prejudicasse o 

desenvolvimento infantil, e garantisse as premissas da LDB/1996, que seria o direito 

ao desenvolvimento integral à criança de até seis anos.  
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No parecer 20/1998, já se começava a pensar numa antecipação da 

escolarização dessas crianças. A partir de 1999, as classes de alfabetização 

passaram a ser integralizadas às crianças de seis anos, que completavam no inicio 

do ano letivo, percebendo de maneira mais branda e não obrigatória essa 

antecipação, como podemos observar no trecho abaixo, 

Que a partir de 1999 os atuais alunos e possíveis candidatos às chamadas 
“classes de alfabetização” sejam inseridos obrigatoriamente no ensino 
fundamental, no caso das crianças de sete anos e mais, e na Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental na hipótese de terem completado seis anos 
até o início do ano letivo. Consequentemente, o Censo Escolar de 1999 não 
deverá recensear matrículas sob a denominação de “Classes de 
Alfabetização” (PARECER CEB 20/1998, p.7) 

 

 Inicia-se, então, a discussão de como alfabetizar as crianças de seis anos, 

além de transferir esse segmento para o Ensino Fundamental. Após esse parecer 

temos um de grande importância que ampliou o processo de discussão. Trata-se do 

parecer CEB 24/2004, os estudos para a ampliação do Ensino Fundamental 

estavam no início e foi discutido após o encontro regional ocorrido em Goiânia em 

fevereiro de 2004, nessa discussão tomou-se conhecimento que Goiás e Minas 

Gerais foram os primeiros estados a implantar gradativamente a ampliação. E por 

fim definiram-se algumas resoluções que precisavam ser consideradas desde então,  

1. Nas redes públicas estaduais e municipais, a implantação deve 
considerar o regime de colaboração e ser regulamentada pelos sistemas de 
ensino; 
2. Nas redes públicas municipais e estaduais, deve estar assegurada a 
universalização no Ensino Fundamental da matrícula na faixa etária dos 7 
aos 14 anos; 
3. Nas redes públicas estaduais e municipais não deve ser prejudicada a 
oferta e a qualidade da educação infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica; 
4. Os sistemas de ensino e as escolas devem compatibilizar a nova 
situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos seis anos, especialmente em 
termos de organização do tempo e do espaço escolar, considerando 
igualmente mobiliário, equipamentos e recursos humanos adequados; 
5. Os sistemas devem fixar as condições para a matrícula de crianças de 
seis anos no Ensino Fundamental quanto à idade cronológica: que tenham 
seis anos completos ou que venham a completar seis anos no início do ano 
letivo – no máximo até 30 de abril do ano civil em que se efetivar a 
matrícula; 
6. Os princípios enumerados aplicam-se, no que couber, às escolas criadas 
e mantidas pela iniciativa privada, que são livres para organizar o Ensino 
Fundamental que oferecem, mas com obediência às normas fixadas pelos 
sistemas de ensino a que pertencem. (PARECER CEB 24/2004, p.8) 

 

 Desse modo, compreendemos como a estrutura organizacional foi sendo 

pensada e estruturada de forma que as crianças tivessem garantidos seus direitos 

de aprendizagem, como a organização do tempo e do espaço, além do currículo e 
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da proposta pedagógica. Nesse parecer observamos que houve uma iniciativa com 

a finalidade de adequar a educação às novas demandas existentes. Nela são 

apresentadas as propostas de adequação de tempo e idade escolar, a pedagógica 

para a faixa etária de seis anos de idade, sendo que ainda precisava ser melhor 

estruturada e consistente para adequar as realidades das instituições que viriam a 

aderir a proposta, e ao final transformou-se em lei federal no ano de 2006.  No 

Reexame do parecer CNE/CEB 6/2005 aprovado em 8 de junho de 2005 afirmando 

essa proposta, percebeu-se a preocupação com o projeto político pedagógico em 

suas dimensões. 

A ampliação do ensino Fundamental obrigatório para 9 anos, a partir dos 6 
anos de idade, para todos os brasileiros é, portanto, uma política afirmativa 
que requer de todas as escolas e todos os educadores compromisso com a 
elaboração de um novo projeto político pedagógico para o ensino 
Fundamental, bem como para o consequente redimensionamento da 
Educação Infantil.  (CNE/CEB 6/2005 p.9) 

 
 Contudo, a partir de pesquisas principalmente nos estados do Sul, onde se 

iniciou a implementação, vimos que a realidade diferiu do especificado em lei, nas 

turmas em questão, nos locais que foram os primeiros a realizar a implementação, 

percebemos currículos descontextualizados focados sempre na avaliação externa 

com consequente aceleração da alfabetização desde a educação infantil. Os 

conteúdos que deveriam ter estruturas contextualizadas e condizentes com a 

realidade do educando, muitas vezes, se encontravam voltados para o letramento e 

a matemática, segundo o que estava sendo exigido na Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA). Assim como a gestão da escola, os professores passaram por 

momentos de extremo stress e ansiedade para cumprir prazos e metas que foram 

estipuladas mesmo que intrinsecamente. 

 Segundo Correa, 2010 que as situações de sala de aula se contemplavam em 

atividades mecânicas e sem significação para as crianças. Alguns estudos já 

comprovam a ineficácia de tais atividades a partir de observações de pesquisas de 

campo em classes de primeiro ano, a exemplo da pesquisa apresentando o seguinte 

contexto: 

[...] Dentro da sala de aula, as crianças brincam, com ou sem autorização, 
com ou sem organização intencional por parte das professoras. Estas por 
sua vez, também percebem o fato, todavia, não o compreendem 
integralmente, ora identificando-o como imaturidade, ora como necessidade 
“natural”, mas em todo caso, como algo que escapa do controle e com o 
que não se sentem inteiramente à vontade para lidar (CORREA, 2010 p. 
319). 
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             Nessa perspectiva, compreendemos que além da implementação das 

políticas, temos que pensar nos encaminhamentos inerentes a essa implementação. 

Nesse sentido é importante saber qual o papel do conselho de educação na 

regulamentação dessa política pública de inserção da criança de seis anos no 

Ensino Fundamental de Nove anos. No contexto, Correa (2011) traz reflexões sobre 

as políticas públicas educacionais ocorridas desde as últimas décadas para as 

etapas iniciais do ensino público. Para tanto, utilizou como espaço de pesquisa 

escolas do interior do estado de São Paulo, e buscou apontar para uma perspectiva 

mais geral o que seria uma visível desigualdade de importância dada pelas 

autoridades políticas e educacionais e um grande abismo didático entre a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. As análises de Correa (2011) vão na direção 

contrária em relação aos pareceres CEB 24/2004 e 6/2005, anteriormente 

apresentados, e que tratam, respectivamente, da adequação de uma proposta 

apropriada à faixa etária dos 6 anos (organização do tempo e do espaço, 

considerando mobiliário, equipamentos, recursos humanos) e do 

redimensionamento da proposta do Ensino Fundamental a partir da Educação 

Infantil.  

Segundo Correa (2011), as escolas com grande dificuldade em efetivar as 

propostas do ensino fundamental de nove anos, buscaram colocar em ação as 

propostas pedagógicas indicadas pelos órgãos do sistema de educação. Dessa 

forma, perceberam-se algumas transformações e adaptações ocorridas no projeto 

pedagógico das escolas para o Ensino Fundamental. Essas transformações foram 

desde a reestruturação do plano curricular, compra de materiais, contratação de 

professores auxiliares e sua capacitação para atuar em salas que agora recebiam 

crianças com idade de até cinco anos e que teriam mais um ano de estudo dentro do 

período.  

A necessidade de adaptar-se a nova agenda do plano educacional fez com 

que escolas e professores se vissem à margem do processo de reorganização do 

ensino. Não apenas professores, mas também pais começavam a ver crianças de 

seis anos serem matriculadas diretamente no 2º período do ensino das escolas da 

rede estadual, assim como aqueles de cinco anos que sairiam um ano mais cedo da 

pré-escola. 

Com essa proposta, os conteúdos curriculares foram pensados de forma a 

ser adiantados com o objetivo de aplicar às atividades tidas necessárias a 
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alfabetização das turmas deixando de lado a brincadeira. O que levou as crianças a 

permanecerem maior parte de seu tempo desenvolvendo atividades não condizentes 

com período de pré-escola. Esse quadro entrava em desacordo com normas 

preestabelecidas pela LDB e DCNEIs, em que afirmavam a necessidade de a escola 

ser espaço proposto a desenvolver as habilidades psíquicas, intelectuais, culturais e 

sociais da criança por meio da ludicidade. 

O caráter mecanicista do ensino ainda presente no Ensino Fundamental - 

aulas centradas na figura do professor, exposição extensa de conteúdos e sua 

memorização por meio da repetição e cópia - bastante criticado por pesquisadores 

da área, também pode ser observado na Educação Infantil. Isto porque, para Correa: 

a pré-escola tem uma identidade pouco consolidada, o que se constata pela 
forma como o trabalho se desenvolve, uma vez que os professores dessa 
etapa educacional parecem não compreender a importância do brincar, 
relegando essa atividade para segundo plano e insistindo em práticas que, 
mesmo no ensino fundamental, são consideradas equivocadas, tais como a 
cópia mecânica de letras e números, a situação atual parece favorecer o 
acirramento dessa falta de identidade (2011, p.8). 

 

Nota-se que a dificuldade em propor e aplicar uma prática pedagógica para 

a Educação Infantil embasada em atividades lúdicas estaria diretamente ligado a 

forma como o professor se vê dentro do processo. 

Apesar desse trabalho não ter como ponto principal a análise das práticas e 

sim a análise da política, destacamos na pesquisa da autora em questão, a apatia 

com que se comportam os professores durante as atividades desenvolvidas em sala 

ou fora dela demonstra o quanto as brincadeiras ainda são vistas, apenas, como 

momento de distração. A falta de envolvimento e capacitação dos profissionais com 

as brincadeiras e jogos vem promover a perda de momentos oportunos para 

interferir e provocar na criança o desenvolvimento de suas habilidades de reflexão e 

apreensão de sua realidade. Outro ponto importante seria a pressão que recai sobre 

o professor da pré-escola em “capacitar” o educando para ingressar na etapa do 

Ensino Fundamental.  

Nessa perspectiva, a cobrança de uma criança já alfabetizada – conhecendo 

as letras do alfabeto – força o professor da Educação Infantil –EI a desenvolver 

atividades em um nível mecanicista como aquelas aplicadas no EF. Com a 

priorização da proposta de formação da criança direcionada para o período do EF, 

os professores da EI se veem forçados a preparar suas crianças para o novo ciclo, 

mesmo que isso signifique basicamente levar a criança a decorar letras e números. 
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Com base nisso Correa, reafirma, 

 

A necessária integração entre e educação infantil e o ensino fundamental, 
especialmente no momento de transição entre o último ano da pré-escola e 
o primeiro do fundamental, não vem ocorrendo com a mudança implantada, 
mas, ao contrário, da forma como vem se dando, pode levar a uma maior 
dificuldade na compreensão da natureza e especificidade do trabalho de 
cada grupo etário, acirrando as dificuldades de diálogo entre os 
profissionais desses dois segmentos da educação básica (2011, p.11). 

  

 Sabe-se que as concepções de Infância, criança e educação devem estar 

bastante sólidas nas interpretações dos professores e demais envolvidos com a 

educação das crianças para compreender as suas práticas e melhorar a qualidade 

do trabalho nas séries iniciais.  

 

1.1 A Inserção da Criança de Seis Anos no Ensino Fundamental: Debates, 

Diversos contextos. 

 

A inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental – 

ficando essa etapa com nove anos de duração – concretizou-se enquanto política 

pública com a promulgação da lei federal 11.274/2006. Contudo, segundo Santos e 

Vieira (2006) esse projeto já estaria sendo experimentado desde 1994 no Estado de 

Minas Gerais. Segundo as autoras, o pioneirismo do Estado se deu devido algumas 

particularidades, como questões demográficas, políticas socioeconômicas e 

educacionais específicas do Estado naquele momento. 

Leis, decretos, resoluções, orientações e pareceres não faltaram, tanto em 

cunho federal como estadual para que então se produzisse e houvesse a 

aplicabilidade da lei federal 11.274/2006. Também foram realizadas consultas a 

secretarias e conselhos de educação de níveis federal, estadual e municipal, gerou 

ainda a produção de pesquisas e debates em fóruns e congressos a partir das 

inquietações das situações concretas do sistema de ensino do país.  

Desse modo, compreendemos a educação básica como um dos pontos mais 

discutidos no sistema de educação brasileira. As transformações ocorridas na 

Educação Infantil após criação da lei citada acirrou um pouco mais esse debate. A 

escola de nove anos dentro do Ensino Fundamental apontou ganhos significativos, 

na medida em que aumentou a universalização do ensino, atingindo dessa forma 

crianças com idade a partir de seis anos de idade. Como também permitiu a 

inserção dessas crianças nas instituições de ensino, contemplando antigos anseios 
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de grande parte das mulheres, que se viam impedidas de atuar no mercado de 

trabalho por não terem onde deixar seus filhos durante sua jornada de trabalho. 

No entanto, para muitos críticos a nova proposta de política pública da 

educação não trouxe apenas pontos positivos, mas também pontos negativos. A 

prioridade de investimento por parte do Estado no Ensino Fundamental e de 

contrapartida menor atenção a Educação Infantil tornou-se um dos pontos mais 

abordados pelos pensadores. 

Segundo Abramowicz (2006), a nova proposta educacional seguia 

recomendações de instituições estrangeiras, como o Banco Mundial, que apontava o 

retorno do investimento aplicado no Ensino Fundamental como mais satisfatório 

para o país. Nessa perspectiva, o Estado tomava o viés econômico como base para 

pensar políticas públicas da educação. Posicionamento, que colocava em cheque a 

proposta de se construir uma educação pautada em qualidade. 

Para essa autora, um dos pontos críticos dessa nova proposta está na falta 

de atenção que o Estado continuou dando àqueles que seriam os principais usuários 

da primeira etapa da Educação Básica, as crianças pobres e negras de zero a seis 

anos de idade. Isso porque, as escolas e creches continuavam sendo de pouca 

qualidade, visto que tinham em seu quadro profissional professoras com mínima ou 

nenhuma formação técnica pedagógica, pequenos espaços físicos e refeições de 

baixo custo. 

Nas palavras de Abramowicz (2006): 

A escola de Educação Infantil deve promover a infância já que nem todos a 
têm, especialmente quando a criança é prisioneira da guerra, da miséria, do 
trabalho, da pobreza. Para além disto, o exercício da infância supõe 
estratégias educacionais para que as crianças possam realizar aquilo que 
chamamos de devir que são geografias, entradas e saídas; devir é jamais 
imitar, nem fazer como, nem se ajustar a um modelo (o que a escola todo o 
tempo faz). É propor modelos estreitos do que é ser (um bom) aluno. Devir 
não é atingir uma forma, em geral a forma hegemônica, mas encontrar uma 
zona de indiferenciação e indiscernibilidade tal que não seja possível 
distinguir-se de uma mulher, de um animal, de uma molécula. (p.05) 

 

Ainda segundo a autora, várias pesquisas nacionais e internacionais 

demonstram que crianças que viveram a experiência da pré-escola têm um índice de 

desenvolvimento educacional maior do que aquelas que não frequentaram essa 

etapa da educação formal. Isso é importante ressaltar mesmo que o nosso foco não 

seja a educação infantil, mas lembrando que a criança de seis anos faz parte do 

contexto da infância.  
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Diante desse quadro muitas propostas educacionais foram criadas e 

reformuladas na busca de reparação do fracasso das escolas brasileiras. Todavia, 

tais projetos foram pensados sob uma ótica de profissionais não diretamente 

envolvidos com as realidades das escolas, visto que em grande parte trata-se de 

grupos contratados para teorizar sobre as possíveis propostas educacionais ou 

mesmo educadores que com o tempo se distanciaram da real prática do ensino. 

Nesse cenário de precariedade escolar se destaca outro ponto alarmante, o 

desnivelamento no desempenho escolar que atinge as crianças negras. Com isso, a 

autora denuncia um viés racista dentro das escolas brasileiras. Mostrando que não 

basta apenas se pensar a condição socioeconômica dessas crianças como entrave 

para seu desenvolvimento escolar, mas também rever currículos e políticas públicas 

voltadas para um grupo, historicamente, negligenciado nos projetos pedagógicos do 

Estado. 

Ainda segundo Abramowicz, propor a inclusão da criança, principalmente 

negra, com mais de cinco anos na Educação Fundamental não é garantia de 

sucesso escolar. Isto porque, existe toda uma estrutura arcaica, que ainda emperra 

um verdadeiro progresso do sistema de educação do país. Obstáculo diretamente 

relacionado ao quanto o Estado, realmente, quer investir para promover uma 

educação de qualidade, que perpassa também pela maior valorização do professor 

das séries iniciais. 

Outro fator determinante para repensar a ampliação do Ensino Fundamental 

de Nove anos foram os resultados negativos evidenciados nas avaliações estaduais 

e nacionais de educação, como o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública (SIMAVE) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

fizeram com que aquele estado brasileiro buscasse repensar sua cultura pedagógica 

da alfabetização no Ensino Fundamental. Dentro desse contexto, ainda segundo a 

autora acima, a extensão do período Fundamental com a inclusão das crianças com 

seis anos de idade foi satisfatória aos olhos de gestores secretários de educação do 

Estado. 

Partindo basicamente de uma proposta de governo, o projeto pedagógico 

obteve naquele momento aceitação significativa de boa parte da população. 

Sobretudo, das secretarias de educação que buscava ocupar o excedente de 

professores com pequeno número de crianças e, de famílias de baixa renda que via 

no novo plano possibilidade de adaptar algumas de suas necessidades financeiras. 
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Afinal, tal proposta significava em um primeiro momento, desenvolvimento na 

aprendizagem educacional das crianças, ocupação do corpo funcional das 

instituições educativas e mais um tempo disponível para as mães que atuavam no 

mercado de trabalho. 

Todavia, Santos e Vieira (2006) ressaltam também a existência das críticas 

a tal proposta pedagógica, seja em plano nacional, estadual ou municipal. Afinal, o 

entendimento pela implantação da medida não se deu de forma unânime, 

especialmente entre os estados federados. Visto que, esses analisavam a proposta 

a partir de suas particularidades culturais, políticas, sociais e etc. Como exemplo de 

posicionamentos contrários destacam o entendimento do estado de São Paulo, qual 

seja: 

No estado de São Paulo, no município da capital e no governo estadual, 
essa medida tem sido contestada com o argumento de que se deveria, 
antes de mais nada, investir na escola de tempo integral. As informações 
apontam que, na cidade de São Paulo, uma porcentagem elevada de 
escolas do ensino fundamental ainda funciona em três turnos diários. 
(SANTOS e VIEIRA, 2006, p. 787).  

 

Voltando ao estado de Minas, a ampliação do fundamental às crianças de 

seis anos foi defendida pelo seu secretário adjunto de educação João Antônio 

Filocre Saraiva como satisfatório. Isso porque, segundo ele, em 2004 houve 

ingresso de crianças que foram avaliadas no ano seguinte e mais da metade 

demonstraram ter aprendido a ler e escrever. Algo que corroborava os estudos de 

que a precocidade de ingresso no sistema educacional melhorava o desempenho 

escolar das crianças. 

Destacamos, assim, a relação direta entre o pouco desempenho escolar e a 

condição socioeconômica de algumas crianças. Isto porque, alguns estudos e 

relatórios de órgãos governamentais apontam a condição de pobreza como um dos 

principais empecilhos para um rendimento escolar mais satisfatório. Na análise das 

autoras citadas: 

  

Em que pese os consideráveis avanços no acesso à educação obrigatória, 
resultantes de políticas que focalizaram (e focalizam) o ensino fundamental, 
os problemas decorrentes do perfil socioeconômico da maioria da 
população escolar, e dos aspectos qualitativos do ensino, contribuem para 
tornar persistentes os altos índices do insucesso escolar, perpetuando 
desigualdades sociais e mantendo baixo o tempo médio de escolaridade do 
brasileiro. Recentes resultados de avaliação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), revelaram que 59% das 
crianças de 10 anos no ensino fundamental, ou seja, no quarto ano de 
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escolaridade, não sabiam ler e escrever (MEC / INEP, 2003 apud 
SANTOS e VIEIRA, 2006, p. p.785).  
 

Essa nova proposta pedagógica levava gestores e professores a repensar 

suas ideias e práticas pedagógicas obrigando-os a encontrar meios de estabelecer 

uma ponte entre a educação do ciclo da infância com o Ensino Fundamental, 

criando outras demandas para adaptação de infraestrutura das escolas, formação 

docente e reformulação curricular. Nesse contexto de adaptações, várias eram as 

dúvidas e questionamentos levantados sobre a aplicabilidade da lei, às 

particularidades de cada realidade de escolas.  

Em se tratando das motivações financeiras a pesquisa das autoras, aponta 

que a maior motivação foi o menor custo de investimento na criança de seis anos 

quando comparado a elevar a obrigatoriedade do Ensino Fundamental que levaria a 

inclusão de alunos que já estariam no primeiro ano do ensino médio. Já as razões 

políticas destacam a aceitação da proposta pela população, especialmente das 

famílias mais pobres e seus anseios antes já apontados. Como também o caráter 

eleitoral que gerava o projeto. 

E por fim, as motivações pedagógicas que segundo documentos do MEC 

(2004), as discussões acadêmicas e do projeto “Escola Plural” da Secretaria 

Municipal de Educação de Belo Horizonte defendia que o acréscimo de mais um ano 

possibilitaria a escola alcançar alguns de seus propósitos, que era inserir com uma 

idade mais precoce um maior número de alunos num novo universo cultural de 

aprendizagem, sobretudo, naqueles municípios que tinham linhas de financiamento 

direcionado basicamente para o Ensino Fundamental, minimizando o quadro 

negativo de distanciamento entre Educação Infantil e Fundamental na proposição da 

alfabetização das crianças. 

A título de maior esclarecimento do caminho percorrido para a implantação 

do projeto pedagógico de inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental. 

Nesse contexto, podemos destacar além dos vários eventos ocorridos nos espaços 

de educação, como também o envolvimento dos setores federais e estaduais de 

educação empenhados em possibilitar a melhor aplicabilidade da proposta na 

prática do sistema de ensino do país. Contudo, ainda questionam a falta de maior 

atenção das políticas públicas produzidas pelo Ministério da Educação e secretarias 

estaduais com a etapa da Educação Infantil, pois os debates sobre a inclusão da 

criança de seis anos no ensino fundamental não devem ficar restritos às questões 
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de faixa etária dos alunos ou a simples posicionamentos favoráveis ou contrários. 

Mas, é preciso acompanhamento contínuo do projeto pelos gestores e instituições 

educacionais e de maiores produções de estudos sobre o tema, medidas capazes 

de tanto fomentar a implantação da medida pedagógica nos vários Estados e 

Municípios, como também possibilitar acompanhamento da proposta educacional a 

curto, médio e longo prazo. 

Outro estudo que possibilita compreender esse fenômeno é o de Catarina 

Moro (2006), que promoveu um levantamento de pesquisas acadêmicas produzidas 

referentes à implantação da Lei 11.274/06. Ela utilizou uma demarcação temporal 

dos anos de 2005 a 2008, e suas principais fontes foram os Anais e/ou Cadernos de 

Resumos e nos CD-ROMs das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação, (ANPED), Encontro Nacional de Didática e Práticas de 

Ensino, (ENDIPE), da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação, (ANPAE) e do Congresso de Leitura (COLE.) Ela aponta também que 

mesmo entre essas entidades reconhecidas na área de educação do país, em se 

tratando de pesquisas acadêmicas, ainda são poucos os estudos desenvolvidos 

sobre a temática. 

Diante do contexto de implementação do EF9 anos também encontramos 

em Martins (2006), um trabalho realizado em fontes oficiais (Leis complementares 

do Ensino Fundamental de Nove Anos, LDB/1996; e a Emenda Constitucional 

59/2009) e tomando ainda como base a Lei 11.114/05 destacou a fragilidade no 

processo de implantação e adaptação da lei. Para ele ainda existia um abismo 

considerável entre o que propunha o dispositivo legal e a realidade cotidiana do 

sistema educacional do país, visto que a nova norma não trazia em seu corpo 

orientações concretas capazes de nortear sua efetiva implementação nas escolas o 

que dificultava ou permitia múltiplas interpretações e compreensão de seu conteúdo 

por gestores e educadores. 

Nessa perspectiva Duran (2006) afirma que quanto o discurso oficial de 

igualdade no acesso à escola e responsabilidade social do Estado com a inserção 

cultural das crianças de camadas populares como o maior financiamento 

direcionado ao Ensino Fundamental, muito influenciou o posicionamento pacífico de 

professores, pesquisadores e gestores. Isso fez com que esses profissionais vissem 

a proposta de escolaridade obrigatória de nove anos como algo dado e pronto. 
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Assim, caberia especialmente a professores e gestores buscar formas de adaptação 

às suas realidades cotidianas. 

Ainda segundo Duran, a existência da dicotomia entre Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, onde a primeira seria vista como uma educação não formal e a 

outra como formal promove um distanciamento entre as duas etapas da educação. 

Essa concepção configurou um sério equívoco e grande obstáculo para o sistema de 

ensino. 

No estudo de Alves (2006) a discussão se deu sobre os princípios 

norteadores do documento produzido na Secretaria de Educação de Taboão da 

Serra. Nesse documento, como também em outros de cunho nacional, enfatiza-se a 

importância na organização dos espaços e tempos escolares. Isso se daria dentro 

de uma modalidade de ciclos, onde a formação continuada dos educadores e uma 

gestão escolar participativa seria a base do processo. Já Callegari (2006), aponta 

que um dos pontos positivos na ampliação dos anos de escolaridade do Ensino 

Fundamental é que produziria mudanças significativas na organização escolar.  

Tendo em vista tal contexto ainda trazemos as inferências de Cruz e 

Albuquerque (2007) que analisaram a proposta de alfabetização e a aprendizagem 

por alunos de seis anos na prática de uma professora em uma escola municipal. 

Segundo as autoras, é representativamente positiva a ideia de alfabetização da 

criança com seis anos no 1º ano do Ensino Fundamental. Para elas essa seria uma 

forma de reparação da exclusão escolar de que é vítima boa parte da população de 

baixa renda. Exclusão que se caracteriza como um dos grandes fatores 

responsáveis pelo fracasso escolar dessas crianças. 

Ainda pensando no processo de implementação, Correa (2007) e Pereira 

(2007) discutem o Ensino Fundamental de nove anos e suas influências sobre a 

Educação Infantil. Para Correa mesmo com a formação continuada de professores e 

organização do tempo e do espaço pedagógico nas escolas de Ensino Fundamental, 

ainda assim é necessária uma maior atenção para a criança com menos de seis 

anos oriunda da pré-escola. E Pereira destaca as parcerias desenvolvidas pela 

secretaria, conselho municipal de educação e as Universidades, na busca de 

ampliar e aprofundar os debates sobre a proposta pedagógica no processo de 

implantação do EF9 em 2005 no município de Lages/SC.  

Ferreira (2008), em seu estudo, analisa o processo de reorganização 

curricular para as crianças do EF9, ocorrida na rede estadual de ensino de Santa 
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Catarina. Segundo a autora, a Secretaria Estadual daquele local atribuiu às escolas 

a tarefa de rediscutir seus currículos e adaptar seu Projeto Político Pedagógico à 

recente organização do Ensino Fundamental. Para tanto, Ferreira aponta como 

obrigatório à escola promover diálogos com os docentes que atuam com crianças de 

seis anos, repensar a concepção de educação e de infância e suplantar o velho 

modelo de currículo tradicional. 

Em continuidade às reflexões desses pesquisadores sobre o EF9 anos, 

Rapoport (2008) discute o processo de adaptação dos alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, enfatizando a emergência de se pensar também a necessária 

adaptação de pais, professores e rede de ensino ao novo contexto apresentado. A 

autora chama atenção para a pressão que a nova conjuntura de ensino pode 

acarretar a criança. Segundo ela, existem dificuldades de professores e pais em 

compreender a nova proposta. Partindo da relação escola e família, a simples 

cobrança dos pais com a alfabetização de seus filhos sem um posicionamento 

consciente da escola, pode recair enquanto cobrança exagerada sobre a criança, 

situação que poderá comprometer seu processo de aprendizagem e até mesmo o 

desenvolvimento psíquico. 

A partir dos estudos referentes a implementação do Ensino Fundamental de 

nove anos e sua organização a nível nacional, podemos inferir que muitos 

pesquisadores se preocuparam com essa política e a complexidade que envolve 

essa implementação. Esse contexto exigiu reestruturação de escolas e reelaboração 

de conceitos e paradigmas sobre a prática de ensino. Certamente, o projeto 

pedagógico exposto pela lei 11.274/06 não trouxe solução para as etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, mas certamente provocou reflexões e 

discussões pertinentes ao sistema de ensino do país e continuará passível de 

constantes discussões.  

Nesse contexto buscaremos a seguir compreender a importância do Conselho 

Municipal de Educação para legitimar, discutir e analisar a implementação de tal 

política pública em um contexto municipal. Pensando nesse órgão como um 

fiscalizador e legitimador quais a inferências do mesmo na implementação do ensino 

fundamental de nove anos no município de Itabuna. 
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CAPITULO II O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A PROPOSTA 
GRAPIÚNA: A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA 

 

 

O Conselho Municipal de Educação é entendido com uma instância que 

tem como principais funções, regulamentar, deliberar, fiscalizar e normatizar, além 

de contribuir para a organização do trabalho pedagógico, onde a última instância é a 

escola.  

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

ligada e centralizada na gestão em diferentes áreas de conhecimento. Na educação 

essa palavra começou a ser mais difundida a partir da gestão democrática e da 

descentralização das ações tanto no que concerne ao pedagógico quanto ao 

financiamento. Ressaltamos, que no sentido mais amplo, podemos compreendê-la 

como uma instância colaborativa que funciona a serviço da e para a comunidade 

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

Conselho. Afinal, saber o significado etimológico pode nos auxiliar 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). 

 

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

ponderar, refletir e cuidar de algo, assim entendemos sua importância para 

educação e, portanto, a necessidade do envolvimento comunidade escolar. Nesse 

sentido, conhecer a origem e definição dessa palavra nos possibilita compreender 

sua presença forte e marcante na educação brasileira, principalmente, a partir da 

década de 1980, com a revitalização dos espaços públicos no Brasil.  

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). 
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Nesse sentido, o Conselho tem uma função e um grande desafio que é 

cuidar para que o interesse da coletividade seja garantido, pois segundo Vieira, 

(2016, p. 20) a sua função está ligada a interpretação da legislação a fim de garantir 

as finalidades da educação.  

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 para participar da gestão educacional da sua localidade (LONGO, 

2015).  

As diferentes constituições dos espaços públicos no Brasil desvelam-se 

como a grande novidade do processo democrático brasileiro ao longo da história. E 

pensando nessa perspectiva começamos a questionar para entender qual papel 

determinante o conselho deve desempenhar diante da sociedade? Portanto, se a 

sociedade é complexa, o sistema educacional torna-se igualmente complexo, pois 

precisa responder a esse novo reordenamento, a inserção da criança de seis anos 

no ensino fundamental. 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. 

Na maioria dos municípios, os Conselhos são órgãos colegiados com 

atribuições distintas, que variam em aspectos normativos, consultivos e 

deliberativos. Esses aspectos podem ser separados ou coexistentes e sua 

organização/função irá depender do ato legal de sua criação. 

É importante destacar, portanto, que a função do CME, nas funções de 
assessoramento e de fiscalização, tem grande importância no envolvimento 
da sociedade para as questões educacionais do município, como por 
exemplo, na elaboração do Plano Municipal de Educação, nas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil, na ampliação e manutenção dos 
recursos, na política de expansão da rede. Logo, ainda que o município não 
tenha sistema próprio de ensino, o CME, mesmo assim, tem importância 
para a sociedade para e na sociedade, porque ele é a sociedade ocupando 
espaço político de decisão no Estado (VIEIRA, 2016, p. 20).  
 
 

No contexto acima compreendemos a importância do Conselho Municipal de 

Educação nos atos de suas atribuições, e principalmente quando exerce seu papel principal 

que é o envolvimento com a sociedade garantindo os direitos à educação. 
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Os conselhos podem variar de intenções e serem constituídos a partir de 

definições e proposições a qual se destinam, dentre essas nomenclaturas temos: Os 

Conselhos Escolares, os quais devem discutir e avaliar as ações escolares com 

auxilio da comunidade; o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB (CAC) que objetiva acompanhar e fiscalizar recursos referentes à 

educação básica; Os conselhos de classe que visam acompanhar o rendimento 

acadêmico dos estudantes; o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) com a 

finalidade de controlar os recursos públicos destinados à alimentação escolar; os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação (CEE/CME) e o Conselho Nacional 

de Educação (CNE) órgãos colegiados com caráter normativo, deliberativo e 

consultivo, aos quais cabem interpretar e resolver, segundo suas competências e 

atribuições, a aplicação da legislação educacional.  

A partir da compreensão da importância dos conselhos em sua essência 

para a democratização do ensino público, especificamente o conselho escolar passa 

a ser uma instância provedora da democracia participativa no âmbito escolar.  

                 Mesmo diante dos conflitos que existem a partir da atuação dos 

conselhos em todas as instâncias, essas instituições melhoram as relações entre 

escola e comunidade, por meio de sua representação civil, onde todos têm 

possibilidades de devolver um trabalho com compromisso objetivando a melhoria 

dos aspectos escolares. Portanto, é nessa estrutura colegiada como um espaço de 

aprendizado do grupo e principalmente, para o aprendizado do grupo da 

comunidade, que está sempre mais afastado da informação e do acesso as várias 

decisões nas instituições públicas que se pretende definir um conceito de 

democratização das atuações referentes aos interesses da escola.   

As definições de Conselhos supracitados têm funções diferentes, contudo 

visam assegurar a educação como direito inegável e universal, além do acesso e da 

permanência de todos educandos e da qualidade das escolas e do ensino, 

independente da modalidade em que estejam. Dessa maneira, a oferta de uma 

educação de qualidade e pública precisa ser oferecida em nível de igualdade e que 

não seja apenas nos aspectos normativos legais, mas sim em condições e 

oportunidades para todos. 

Embora tenhamos realizado essa sucinta exposição sobre os tipos de 

conselhos e as suas funções, neste trabalho o nosso lócus de pesquisa será apenas 

o Conselho Municipal de Educação do Município de Itabuna, e sua atuação frente à 
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política pública de implementação do ensino fundamental de nove anos. A partir de 

então, traçaremos um breve histórico sobre a criação e a atuação desse órgão 

normatizador no município de Itabuna.   

 

2.1- Processo histórico de construção do Conselho Municipal de Educação de 
Itabuna  
 

O Conselho Municipal de Educação de Itabuna (CME) foi criado em 13 de 

Janeiro de 1998. Teve como sua primeira presidente a profª Anorina Alves Smith 

Lima. Em 2000, ganhou sua sede e realizou a 1ª capacitação de conselheiros 

municipais de educação de Itabuna2. 

No exercício de suas competências deliberativa, normatizadora, de 
fiscalização, mobilização, acompanhamento e controle social das políticas 
públicas educacionais, o CME de Itabuna supera todas as dificuldades 
surgidas, ganhando destaque intra e extra estadual pelo compromisso de 
colaborar com a qualidade do sistema municipal de ensino, do qual é 
integrante. (Secretária do CME- Itabuna, 2006) 

 
 

Nessa perspectiva, entende-se que a gestão atual busca compreender qual o 

seu papel em relação às políticas públicas municipais e visa atuar para que de fato 

tais funções se efetivem. Para responder aos objetivos iniciais deste trabalho no 

decorrer do próximo capítulo pretendemos discorrer sobre como se concretiza 

efetivamente na prática esse papel do Conselho.   

Figura 1: Organograma da Estrutura Administrativa do CME 

                                                           
2
 As informações contidas nesse sub- tópico foram todas extraídas de um registro oral e escrito da atual 

secretaria do CME- Itabuna, realizado no dia 20 de Julho de 2016.  

http://cmedeitabuna.blogspot.com.br/2011/11/processo-historico-de-construcao-do.html
http://cmedeitabuna.blogspot.com.br/2011/11/processo-historico-de-construcao-do.html
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A partir do ano de 2000, o Conselho conquistou sua sede e realizou a 

primeira capacitação de conselheiros municipais de educação de Itabuna. No ano 

seguinte deu-se início a participação da Presidência do CME na composição da 

direção da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), e do quadro 

técnico-pedagógico do CME. Foi realizado o 1º diagnóstico da situação das escolas 

municipais de Itabuna.  

O Conselho Municipal de Educação de Itabuna (CME) teve sua trajetória 

histórica marcada inicialmente em 05 de abril de 1990 quando foi instituído pela Lei 

Orgânica Municipal de Itabuna (LOMI), artigo 249, como órgão de natureza 

colegiada e representativa da sociedade.  

Art. 249 – Fica criado o Conselho Municipal de Educação, órgão de 
natureza colegiada e representativa da sociedade com atribuições 
consultivas, normativas e fiscalizadoras da política de educação, com 
autonomia técnico-administrativa. 
 

No artigo 91 da lei orgânica municipal de Itabuna (LOMI), já se constituía uma 

motivação para a participação democrática da população nas decisões no âmbito 

educacional,  

Art. 91 – A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes 
do Município obedecerá aos princípios e diretrizes da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, descentralização, 
democratização, interesse público, participação popular e, dentre outros 
mais os seguintes princípios: 
I - garantia da participação dos cidadãos e de suas organizações 
representativas na formulação, controle a avaliação de políticas, planos e 
decisões administrativas, através de conselhos, colegiados, audiências 
públicas, além dos mecanismos previsto na Constituição Federal e Estadual 
e nesta LOM; (Lei Orgânica Municipal de Itabuna-LOMI, 2009) 

 

Em 1993, já se discutia no âmbito da Câmara de Vereadores e na 

comunidade educacional sobre a sua criação, mas somente em 1994, se consolidou 

enquanto Órgão colegiado, quando regulamentado e estruturado pela Lei Municipal 

nº 1.657/94, tendo como base legal o artigo 206, inciso VI da Constituição Federal 

CF/88. Nessa Lei Municipal de 1994 temos em seus artigos que após reformulação 

em 2010 afirmam,  

 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna - C.M. E, órgão 
colegiado do Sistema Municipal de Ensino, nos termos do Art. 18, inciso III 
da Lei Federal nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 
caráter permanente, criado pelo art. 249 da Lei Orgânica Municipal de 
Itabuna (LOMI) e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.657/94, tem seu 
funcionamento normatizado pelo presente Regimento Interno, observadas 
as normas e disposições da legislação pertinente. 
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Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna - C. M. E tem como 
finalidade formular as diretrizes e prioridades da política de Educação do 
Sistema Municipal de Ensino, exercendo funções normativas, consultivas, 
deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e de acompanhamento e 
controle social. (Regimento Interno do CME, 2010). 

 

Depois da sanção da Lei do CME, houve alguns empecilhos tanto financeiros, 

como de estrutura física e de recursos humanos, que dificultaram a sua instalação, a 

qual só veio a ocorrer em 13 de janeiro de 1998, quando oficialmente foi conferida a 

posse aos primeiros conselheiros municipais de educação e eleita sua primeira 

diretoria – Presidente e Vice-Presidente.  

A primeira Gestão do Conselho Municipal de Educação de Itabuna por 

três mandatos teve como Presidente, a professora Anorina Smith Lima, 

representando os segmentos de professores da APLB/API Sindicato e Fundação 

Marimbeta3, da qual foi reconduzida no seu terceiro mandato. Assumiram a Vice-

Presidência do CME no primeiro mandato, período de 1998 a 2001 o Conselheiro 

Moacir Vita como representante de pais de alunos, no segundo mandato no período 

de 2002 a 2004 a Conselheira Daniela Galdino Nascimento representante da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no terceiro mandato a Conselheira 

Eliane de Matos Pereira como representante da Secretária Municipal da Educação.  

A história do CME-Itabuna foi retratada pela professora Anorina Smith4 Lima, 

desde a sua efetiva instalação ao término do seu mandato, como dividido em quatro 

períodos: 

 O primeiro, de implantação até o ano de 2000; 

 O segundo, de transição da sua afirmação de prática colegiada no período de 

2001 a 2004;  

 O terceiro, de consolidação e expansão da atuação do CME, destacadamente em 

relação às funções mobilizadoras, propositivas e de controle social a partir do ano 

de 2005, com grandes avanços da legislação educacional;  

 E por fim a consolidação da atuação do CME, no período de 2005 a 2008, 

marcada por fatos importantes que merecem registro: 

                                                           
3
 Fundação Marimbeta: Autarquia do Governo Municipal de Itabuna e trabalha com jovens e crianças 

em contexto social de pobreza, ofertando formação complementar, no contra turno da escola,  nas 
áreas de cultura, esporte, jardinagem e horticultura. 
4
 As informações contidas nesse sub- tópico foram todas extraídas de um registro oral e escrito da 

atual secretaria do CME- Itabuna, realizado no dia 20 de Julho de 2016.  
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 A aprovação da Lei de Organização do Sistema Municipal de Ensino de 

Itabuna (2005); 

 A Lei de Criação da Câmara do Fundeb, (2007); 

 A realização de Consultas aos educadores da Rede Municipal de Ensino de 

Itabuna (início 2003) para avaliação das políticas educacionais, ocorridas 

bianualmente; 

 A criação do Prêmio Anísio Teixeira (2008); 

 A aprovação pela Câmara e sanção pelo prefeito da Lei do Plano Municipal 

de Educação cujo instrumento legal constitui-se no planejamento da política 

municipal de educação para dez anos, elaborado com a contribuição do CME 

(órgão de acompanhamento e controle social das políticas públicas de 

educação). 

A partir do ano de 2009, a gestão do Conselho Municipal de Educação é 

assumida pelas professoras Maria Lúcia Tourinho Bittar Santos como Presidente e 

Maria de Lourdes de Carvalho Neto como vice-presidente, eleitas por unanimidade 

por seus pares em reunião ordinária ocorrida em setembro de 2008, quando 

tomaram posse para assumir um mandato de três anos. Durante este período de 

2009 a 2011 em vigência, podemos destacar as seguintes realizações: 

 Alteração do Regimento Interno do CME; 

 Mudança na estrutura administrativa do CME, com a criação da Comissão 

Permanente de Avaliação Escolar – COPAE; 

 Instituição da Comenda Anísio Teixeira, como marco comemorativo pelos 

10 anos do CME de Itabuna; 

 Regularização da vida escolar dos alunos com aprovação de Resolução de 

Autorização e ou Renovação de Autorização de Funcionamento das 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Itabuna; 

 Mapeamento das escolas de educação infantil da rede privada de ensino; 

 Lançamento do Selo Qualidade / Escola Legal; 

 Realização do I Fórum de Educação entre outras. 

 

 A partir do ano de 2015 (e atualmente), a professora Elionai Santos de 

Santana Farias assumiu a presidência do CME, sendo esse, o seu segundo ano de 

gestão e está representada pela seguinte composição:  
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Presidente: Elionai Santos de Santana Farias. Vice Presidente: Maria da Glória 

Santos Sousa. E essa atual gestão é composta ainda, pelos seguintes membros:  

 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Titulares: 

Elionai Santos de Santana Farias. Regiane Cruz dos Santos. Suplente: Maria José 

Sena Silva.  

II - Representantes do Núcleo Regional de Educação – NRE – 05: Titular: Maria 

Cristina Menezes. Suplente: Cristovam Crispim de Carvalho Filho. 

III - Representantes da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC: Titular: 

Raimunda Alves Moreira de Assis. Suplente: José Luiz de França Filho. 

IV - Representante dos Docentes - Rede Estadual de Ensino: Titular: Maria da 

Glória Santos Sousa.  

V - Representante dos Pais - Rede Municipal de Ensino: Titular: João de Jesus 

Santos.  

VI - Representantes dos Docentes - Rede Municipal de Ensino: Titular: 

Almerinda Benedita Luz de Eça Souza. Suplente: Edjaldo Vieira dos Santos. VII - 

Representantes dos Docentes - Rede Particular de Ensino: Titular: Silmara 

Gleide Santos Cruz. Suplente: Leila Lania Jovita Cavalcanti dos Santos. 

VIII - Representantes do Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna 

– SIMPI Titular: Maria Ionei dos Santos Gomes. Suplente: Maria do Carmo Souza 

Oliveira.  

IX - Representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – 

CMDCA: Titular: Inês Sobrinho da Silva Pereira. Suplente: Celeste Aída Seara 

Souza.  

X - Representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar: Titular: 

Vanderléa França dos Santos. Suplente: Edilene Zulma Guimarães Santos.  

XI - Representante da Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Dino Cezar 

Rodrigues Passos. Suplente: Luciana de Almeida Fontes. 

XII - Representante do Conselho Tutelar: Titular: Tiana Pereira dos Santos Brito. 

Suplente: Elaine Cristina Miranda Calazans. 

Corpo Técnico Pedagógico: Maria Lúcia Tourinho Bittar Santos, Norma Clara 

Batista Pereira, Roseane da Silveira Barreto.  

Secretária Executiva: Elinéia Gomes Leal.  

Serviços Gerais: Virgínia Sousa Santos. 
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Ao discutir a legislação vigente para a formação humana dos Conselhos 

Municipais de Educação, percebemos no contexto do município de Itabuna, que 

esse contempla o que diz o Regimento Interno do CME-Itabuna (2010) 

Art. 6º- Na composição do Conselho encontra-se assegurado as seguintes 
representações: 
I - representantes da Secretaria Municipal da Educação; 
II - representantes de docentes da Rede Pública Municipal e Estadual, 
indicados pela respectiva entidade; 
III - representante dos Gestores das Escolas Públicas Municipais, 
escolhidos em assembleia; 
IV - representante de professores da UESC – Universidade Estadual de 
Santa Cruz; 
V - representantes das Escolas Privadas de Educação Infantil; 
VI- representantes de pais de alunos da Educação Básica da Rede Pública 
Municipal e Estadual, escolhidos em assembléia; 
VII- representantes de alunos da Educação Básica Pública Municipal e 
Estadual, escolhidos em assembléia; 
VIII - representante do Conselho Tutelar; 
IX - representante da Direc/07- Diretoria Regional de Educação; 
X - representante da Entidade Sindical do Magistério Municipal Público de 
Itabuna, indicado por sua diretoria; 
XI- representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
XII- representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

XIII ‐ representante dos Servidores Técnico-Administrativos da Rede 
Municipal, escolhido em assembléia; 

XIV‐ representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

O Conselho Municipal de Educação no desempenho de suas funções e 

atribuições que podem ser de participação social e técnico pedagógico tem como 

objetivo precípuo, garantir a todos, no âmbito do município, um ensino de qualidade. 

Compete ao Conselho Municipal de Educação, dentre outras atribuições que lhes 

são próprias:  

- Definir as diretrizes do Projeto Político-Pedagógico /Currículo e Regimento Escolar, 

das unidades escolares do Sistema; 

- Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar cursos e instituições do 

seu Sistema de Ensino; 

- Elaborar, acompanhar e aprovar o Plano Municipal de Educação, bem como 

Planos e Projetos educacionais e suas alterações possíveis;  

- Realizar o Congresso Municipal de Educação; 

- Desenvolver ações articuladas com a Secretaria Municipal de Educação, UNDIME, 

UNCME, CEE, CNE, MEC, Órgãos e Entidades Educacionais. 

A partir da composição do conselho municipal de Educação, um plano de 

metas é traçado para cada ano com a intenção de desenvolver com êxito as funções 



 

 

 

46 

 

que lhes é destinada. Durante o ano de pesquisa 2015, o CME- Itabuna 

fundamentou-se nos seguintes objetivos: 

 

1. Qualificar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação (CME), visando 

ampliar a competência técnica e compromisso ético dos seus integrantes no 

exercício de suas funções em prol da melhoria da qualidade social da educação. 

2.  Exigir o cumprimento do artigo 37 da Lei de Criação do CME, no que diz 

respeito autonomia financeira para manutenção e desenvolvimento das ações 

do CME. 

3. Garantir o cumprimento das deliberações do CME junto à Secretaria da 

Educação e Unidades Escolares. 

4. Ampliar o processo de regularização das Instituições de Educação Infantil da 

cidade que se encontram na informalidade. 

5. Fortalecer a participação do CME na proposição, desenvolvimento, 

acompanhamento e controle social das políticas públicas municipais de 

educação. 

6. Acompanhar a tramitação do Projeto de Lei da criação do Conselho do 

FUNDEB. 

7. Fortalecer a competência mobilizadora do CME, através da promoção de 

eventos e pesquisas de interesse educacional. 

8. Assegurar o fortalecimento do CME no desenvolvimento do principio da gestão 

democrática, no Sistema Municipal de Ensino. 

9. Participar da Agenda das Reuniões e Encontros realizados pela UNCME no 

âmbito nacional e estadual visando fortalecimento dos CMEs.  

 

Nota-se, nessas metas, o peso e o valor estabelecido pelo Conselho de 

Educação dentro do âmbito legal e organizacional do sistema municipal de ensino 

no Município de Itabuna, e tem como propósito efetivar o seu papel como gestor da 

organização desse sistema. Para isso se faz necessário cumprir as metas 

estabelecidas assim como as funções destinadas à este órgão.  

 Além disso, as funções normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras 

representam o padrão nacionalmente estabelecido ao CNE, oriundo da Constituição 

Federal/1988 e corroborado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação/1996. 
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2.2- A Proposta Grapiúna e a ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos: 

Implicações políticas e pedagógicas 

 

O Conselho Municipal de Educação de Itabuna teve papel fundamental na 

reorganização da estrutura do ensino público no município, mesmo recém criado 

participou efetivamente da implementação das políticas públicas municipais. Dentre 

essas políticas ressaltaremos nesse tópico a Proposta Grapiúna.   

A proposta de construção do ciclo de formação humana da escola grapiúna, 

para o Ensino Fundamental configura-se como uma opção política de reestruturação 

dos tempos e espaços na busca pela garantia de uma sociedade mais justa, 

solidária e democrática.  

A proposta político-pedagógica da escola grapiúna intitulada Ciclos de 

Formação do Ensino Fundamental foi apresentada à sociedade civil organizada pelo 

poder público no ano de 2001 e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 

2002 com a insígnia “Escola Grapiúna- Lugar de Todos Nós”.  

A presente proposta traz como princípios: Educação de qualidade; 

Inclusão social; participação democrática e cultura regional. Apresentando como 

objetivo uma nova organização dos tempos e espaços na escola. Os Ciclos de 

Formação do Ensino Fundamental estão organizados em três Ciclos de Formação: 

Ciclo da Infância (CIN); Ciclo da Pré-Adolescência (CPA); Ciclo da Adolescência 

(CAD); pautados nas fases de desenvolvimento humano passa a receber crianças a 

partir de cinco anos e seis meses, tendo cada ciclo duração de três anos, o que 

amplia o tempo de escolaridade dessa etapa da educação para nove anos.   

     Neste contexto de novos tempos de educação e organização do ensino 

Barbosa (2004), salienta,  

Na tentativa de contribuir com a mudança educacional, a partir do interior da 
própria escola, emergiu no cenário nacional a alternativa da escola por 
ciclos. Criaram-se modos diversos de pensar os tempos e os espaços 
escolares, inclui-se a ideia de tempos prolongados, turmas de progressão, 
turmas de aceleração, isto é, toda uma nova concepção de temporalidade 
na escola. A organização da escola em ciclos foi amplamente apoiada pelos 
sistemas educacionais, sejam eles federais, estaduais ou municipais, o que 
gerou muitas discussões e confrontos (p.67).   

 

Sob essa perspectiva de organização da escola por ciclos a LDB Nº 9.394/96 

no seu artigo 23 apregoou-a nos seguintes termos: 
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 Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996). 

 
 Arroyo (1999) corrobora para que entendamos a complexidade da concepção 

de ciclos abandonando a perspectiva de ciclos reduzidos a amontoados de séries, 

ciclos de progressão, de conteúdos, ciclos de alfabetização, ciclos para facilitar o 

fluxo, para não reter etc. E assim apresenta esse autor: 

A nova LBD nos diz que os educandos têm direito a mais. Nesse algo a 
mais tem sentido pensar em Ciclos de Desenvolvimento Humano, em 
temporalidades da formação humana, ou em tentar organizar a escola, os 
conteúdos, os tempos e espaços, os rituais de avaliação, a organização do 
trabalho dos mestres e educandos para darem conta dos tempos, dos ciclos 
de desenvolvimento dos educandos (p. 18).  

  
Nesse sentido, o texto legal e a discussão dos autores remetem à 

possibilidade dos sistemas educacionais pensarem a organização da escola sob 

uma nova ótica de compreensão da temporalidade rompendo com a lógica de 

seriação. Nessa direção, no contexto dos municípios, a autonomia para a 

implantação perpassa pela opinião dos conselhos municipais de educação, 

assessorando tecnicamente a nova concepção que se estabelece como política 

pública de estado, e ter a capacidade de explicitar as demandas sociais.  

A proposta de ciclos de formação humana surge no contexto histórico do 

fortalecimento das relações democráticas e da busca pela qualificação da educação 

para classes populares. Esse processo teve como auge a década de oitenta. Nesse 

período foram produzidas diversas pesquisas pela comunidade acadêmica acerca 

do fracasso escolar, que estaria vinculado a uma multiplicidade de fatores pautados 

na ideologia do mérito, dos dons, da desestruturação social e familiar e da não 

aprendizagem (BARBOSA, 2004, p.67). 

 O critério de agrupamento por nível de conhecimento é considerado como 

reducionista das capacidades de aprender dos sujeitos. Após diagnóstico realizado 

pela secretaria de educação do município de Itabuna, conforme citado na proposta 

político-pedagógica da escola grapiúna, foi elaborada e apresentada uma nova 

proposta à educação municipal que alterou a configuração da política educacional. 

De acordo com a versão preliminar essa proposta declara que seus princípios, seus 

objetivos, seus eixos, seu currículo constituem-se como alternativa de superação à 

“macroescola” na tentativa de uma escola realmente pública construída pelos 
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munícipes, a serviço da conquista, da formação e do exercício da cidadania 

(ITABUNA, 2001, p.02).  

O esforço da rede municipal baseou-se no principio básico de ofertar uma 

escola onde todos pudessem aprender: uma escola inclusiva que apresentasse 

como critério central a organização das turmas em um núcleo comum de 

conhecimentos.  

Barbosa ao defender a necessidade de reorganização da escola, afirma:  

As propostas de organização da escola por meio de ciclos, na imagem 
espiral, podem ser vistas como a ruptura com um tipo de linearidade e como 
uma tentativa- com muita necessidade de aperfeiçoamento- de utilizar um 
novo paradigma de temporalidade para a organização do currículo e da 
aprendizagem, isto é, da vida escolar (2004, p.66).  

 
 

Compreende-se no contexto de Itabuna, que o ciclo proporcionou uma 

mudança radical no que diz respeito à organização da estrutura curricular, e 

pedagógica.  

Com o advento da Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, que altera a 

LDB 9394/1996 ampliando o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com 

a matrícula de crianças de seis anos de idade, preconizando que o prazo para a 

implantação, pelos sistemas, encerrava-se em 2010. Assinalamos que a política de 

inclusão da criança de seis anos foi alterada e o tempo de permanência nessa etapa 

da educação básica foi ampliado, o que não apresentou mudanças significativas no 

contexto local, pois o município de Itabuna, lócus de estudo desta pesquisa, estava 

na vanguarda, inclusive à frente dos municípios baianos, uma vez que a política 

pública municipal do processo de implantação da proposta de Ensino Fundamental 

de Nove anos é anterior à política nacional, visto que, a mesma tem data de 2001, 

como citado anteriormente.  

Esse processo foi marcado pela participação do Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna desde a implantação em 2002 até o ano de 2015, quando se 

concretiza o período de implementação com a inserção da criança de 11 anos no 6º 

ano do ensino fundamental.  

 A proposta de trabalho elaborada pela secretaria de educação, em 

permanente discussão com a sociedade civil organizada e os órgãos de controle 

social, a exemplo do Conselho Municipal de Educação, enfrentou dificuldades para 

se efetivar o que é muito comum no âmbito das políticas de estado por se tratar de 

mudanças que estruturam a ação pedagógica no âmbito das instituições escolares. 
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Como parte integrante nesse processo o CME se constitui como órgão propositor de 

acompanhamento e avaliação da implementação da proposta ao longo desses anos, 

com especial destaque para: 

 Criação da resolução CME nº. 032/2006 – regulamenta a ampliação do 

ensino fundamental para 9 (nove) anos do sistema municipal de ensino de 

Itabuna e dá outras providências. 

 Criação da resolução CME nº 062 /2009 – altera a Resolução CME nº. 032/ 

2006 que dispõe sobre a ampliação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 

do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna e dá outras providências.  

 Avaliação dos 10 anos do Ciclo de Formação Humana – “II Fórum de 

Educação: Educação Municipal no Texto e Contexto da Escola Grapiúna – 10 

anos de ciclos de formação humana” 5.   

 Qualificação do funcionamento do Conselho Municipal de Educação - CME, 

visando ampliar a competência técnica e compromisso ético dos seus 

integrantes no exercício de suas funções em prol da melhoria da qualidade 

social da educação, a partir de módulos de formações com os conselheiros: 

 

 Módulo I: O relevante significado do Conselho Municipal de Educação. 

27/05/2015 

 Módulo II: Estrutura e funcionamento do Conselho municipal de 

educação, “Um olhar sobre a complexidade do sistema Educacional”. 

29/07/2015 

 Módulo III: LDB na Estrutura e Organização do Sistema Municipal de 

Ensino. 23/09/2015 

 Módulo IV: O papel e atuação dos Conselhos Municipais de Educação. 

21/10/2015 

 Módulo V: Plano Municipal de Educação: Responsabilidade Precípua 

dos Conselhos no Acompanhamento e Controle Social da Política 

Educacional. 30/03/2015 

 Módulo VI: CME no processo de Regulamentação das Escolas do 

Sistema Municipal de Ensino. 01/06/2016 

                                                           
5
 Instituições representadas no fórum: Secretaria de Educação de Itabuna/SE; União dos Conselhos 

Municipais de Educação/ UNCME; Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna/SIMPI; 
Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC; Ministério Publico/MP; Conselhos Municipais de 
Educação de: Ibicaraí, Jussarí, Camacan, Jequié, Buerarema e Ilhéus 
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 Cumprimento do artigo 37 da Lei de Criação do CME, no que diz respeito à 

autonomia financeira para manutenção e desenvolvimento das ações do CME, 

apesar de questões burocráticas impedirem o repasse regular da verba 

destinada ao CME, a situação no ano de 2016 já foi regularizada, contudo no 

ano de 2015 dos doze repasses previstos apenas um foi realizado.  

 

 Garantia do cumprimento das deliberações do CME junto à Secretaria da 

Educação e Unidades Escolares, a partir de renovações e autorizações das 

escolas. Para tal meta foi organizado pelo CME ofícios para secretaria de 

educação, reunião com gestores e secretarias das unidades escolares. Contudo, 

o quantitativo não foi tão significativo; O conselho intenciona publicar a 

coletânea das resoluções para as escolas, entretanto a falta de financiamento 

para a correção, publicação e reexame da matéria impede que essa ação tenha 

êxito.  

 

 Ampliação do processo de regularização das escolas de Educação Infantil da 

cidade que se encontram na informalidade, para tal ação está em andamento 

um projeto idealizado pela atual gestão do CME, o qual fez um levantamento 

junto ao departamento de tributos de 250 escolas, que haviam solicitado alvará 

de funcionamento, contudo não realizaram a etapa inicial que seria consulta ao 

conselho. O projeto em questão visa realizar audiências públicas com os 

proprietários das escolas, ministério público, outros conselhos municipais. Além 

disso, outra ação do CME é a itinerência onde o conselho vai visitar os 10 

núcleos das escolas municipais que envolvem os bairros do município, nos 

turnos da manhã para atender os gestores e apresentar o conselho e no turno 

da tarde reunião com os conselheiros e presidentes dos bairros para estabelecer 

uma gestão democrática. Nessa ação o conselho tem uma pretensão de 

entregar uma carta por intermédio dos representantes de bairros aos 

proprietários dessas escolas que funcionam na irregularidade, acordando com a 

meta 19 do PNE, que incentiva uma gestão democrática.  

 

 Fortalecimento da participação do CME na proposição, desenvolvimento, 

acompanhamento e controle social das políticas públicas municipais de 
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educação, através da integração com a secretaria de educação municipal que 

convidou o órgão a participar das ações que vão implementar as ações 

democráticas no município.  O CME já fomentou a discussão para atender as 

normas do Plano Municipal de Educação e é integrante da comissão que 

atenderá as especificações do PME, (meta 15, que propõe uma gestão 

democrática, com o viés para eleição de gestores) normatização do processo de 

gestão democrática das unidades escolares. 

 

 Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei da criação do Conselho do 

FUNDEB, que era uma câmara integrada ao conselho desde 2008, depois que 

passou de FUNDEF para FUNDEB. A partir de 2013 com a resolução 481 do 

FNDE, foi instituído o conselho do FUNDEB em Itabuna, lei 2.319 de 17 de 

junho de 2015.  

 

 Fortalecimento da competência mobilizadora do CME, através da promoção de 

eventos e pesquisas de interesse educacional, onde foram organizados desde a 

criação do CME, até os dias atuais:  

 

 Cinco seminários do Fórum Baiano de Educação Infantil Polo Sul (FBEI) 

– simpósios de educação infantil;  

 Seis consultas a comunidade escolar – com o objetivo de coletar dos 

professores informações de como está sendo desenvolvida a educação 

no município. Através de questionários, utilizando uma metodologia 

variada, seja enviando para a escola, para todos preencherem, seja para 

um lugar comum onde quem quiser participar vai ao local e preenche, ou 

por núcleo tendo uma escola como sede. 

 Dois fóruns de avaliação;  

 A Comenda Anísio Teixeira – Evento que oferece uma medalha para 

educadores destacados municipais, estaduais e nacionais, para a 

educação. 

 O premio Anísio Teixeira foi realizado uma única vez, valorizando os  

educadores da rede municipal de Itabuna. Nesse evento o CME 

organizou o edital para contemplar um educador que escrevesse um 

artigo sobre a vida e obra de Anísio Teixeira. 
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Fortalecimento do CME no desenvolvimento do principio da gestão 

democrática, no Sistema Municipal de Ensino. Nessa ação a intenção foi 

promover a integração entre os conselhos municipais para dar conta das 

demandas da educação, por meio de reuniões periódicas. A primeira foi 

realizada com o tema central sobre a dengue, dessa reunião surgiu uma carta 

compromisso disponibilizada para todas as escolas públicas municipais. 

Nesse intuito participaram desse momento, o Conselho Municipal do 

FUNDEB, CME, Conselho de alimentação escolar, e o Conselho dos direitos 

da Criança e adolescente.  

 

Participação da Agenda das Reuniões e Encontros realizados pela UNCME no 

âmbito nacional e estadual visando fortalecimento dos CMEs. O conselho municipal 

de Itabuna esteve representado nos eventos seguintes.  

 Reunião de ativação do Fórum Baiano de Educação Infantil Polo 

Sul– FBEI;  

 17ª Encontro Estadual da UNCME- Jequié- Bahia; 

 16ª Reunião Conjunta do Conselho Estadual de Educação da 

Bahia com os Conselhos Municipais em Jacobina – Bahia; 

 25º Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação;  

 Integração ao Fórum Baiano de Educação Infantil Polo Sul; 

 18º Encontro Estadual da UNCME e 17ª Reunião Conjunta dos 

Conselhos Estaduais e Municipais da Bahia – Juazeiro;  

 Seminário Estadual da base nacional comum curricular – Salvador  

 

Nesse sentido compreende-se a função do Conselho Municipal de 

Educação na sua amplitude, e principalmente na sua atual gestão buscando sempre 

compreender e atuar de maneira efetiva para uma mobilização em busca de uma 

gestão mais democrática com uma atuação participativa. Para tanto, pensando 

numa avaliação das políticas públicas vigentes no município percebemos que os 

eventos de avaliação citados acima contemplam as necessidades vigentes na 

implementação, consolidação e execução de tal política. 

A avaliação do processo de implantação do ciclo de formação humana do 

município de Itabuna apresenta peculiaridades, visto que os registros consultados no 

CME demonstram que o mesmo ampliou o tempo de escolaridade do Ensino 
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Fundamental de nove anos antes de a política nacional estabelecer diretrizes de 

inserção de mais um ano de escolarização para essa etapa do ensino para a 

educação básica.  

De acordo com os documentos do CME verificamos que todo o processo: 

implantação, acompanhamento e consolidação – contou com a participação ativa 

desde o inicio do estabelecimento da política até a avaliação do seu impacto para a 

sociedade. É interessante verificar que apesar da decisão ser tomada pelo poder 

público municipal de forma centralizada, a operacionalização da proposta foi 

acompanhada pelo órgão público que cuida para que o interesse da coletividade 

seja garantido.   

Os estudos de implementação também demonstram através do registro das 

atas, que em diferentes momentos a implantação do Ensino Fundamental de Nove 

anos na rede municipal de Itabuna configurava-se como ponto de pauta de análises, 

discussões e proposições, o que nos permite afirmar que esse processo foi marcado 

por amplo debate do órgão propositor em interlocuções com instituições 

representativas da sociedade civil organizada que atuam como órgão de controle 

social. 
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CAPÍTULO III: DA IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS EM ITABUNA/BAHIA: A 
TRAJETÓRIA E OS RESULTADOS 
 

3.1 O Ciclo de formação humana de Itabuna/Bahia e os reflexos na organização 
do Ensino Fundamental de Nove Anos  

 

No âmbito dos objetivos a alcançar por esta investigação, optou-se por um 

estudo qualitativo, associado à análise documental e de conteúdo. Para Ludke 

(1986), a análise documental servirá como base para responder aos objetivos desta 

pesquisa. Para autora, 

Embora pouco explorada não só na área de educação como em outras 
áreas de ação social, a análise documental pode se constituir numa técnica 
valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 
de um tema ou problema. (, p. 38) 

 

Após o levantamento bibliográfico e delimitação do tema, foi realizada uma 

análise de documentos acerca da política do Ensino Fundamental de Nove anos e a 

função do Conselho Municipal de Educação de Itabuna/BA na organização da 

implementação dessa política ocorrida em 2006.  

Os documentos analisados foram atas, resoluções e relatórios que trouxeram 

a organização de implementação do EF de nove anos em Itabuna, analisando o 

papel do Conselho nesse debate. Posterior a identificação dos documentos junto ao 

Conselho, procedemos com a análise de conteúdo, por considerar que é possível 

conhecer a política do Ensino Fundamental de Nove anos implementada no 

município de Itabuna/BA, em 2006, por meio do uso dessa técnica. 

A técnica da análise de conteúdo foi descrita pela professora francesa 

Laurence Bardin, na década de 1970. Segundo essa autora (1994, p. 31), a Análise 

de Conteúdo/AC se define como um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” que, vendo no rigor do método uma forma de não se perder na 

heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos 

relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem. 

A análise de conteúdo tem como princípio qualificar as vivências dos sujeitos, 

bem como suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 

1977). Nessa perspectiva, este trabalho traz uma análise a partir das vozes dos 
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atores, descritos nas atas e também nas entrevistas, além de apreciação de 

documentos oriundos deste órgão (resoluções e relatórios, etc.).  

 A AC dispõe de algumas etapas que podem ser organizadas em três fases: 

1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferências 

e interpretação. Iniciamos a investigação pela pré-análise e exploração do material 

ou codificação dos documentos legais que fundamentaram a política do ensino 

fundamental de nove anos, além da normatização pertinente ao Conselho Municipal 

de Educação de Itabuna/BA. Exploramos as atas das reuniões ordinárias e 

extraordinárias, resoluções e relatórios do Conselho, do período de 2006 a 2012, as 

quais demonstram o percurso de tramitação da lei e a inserção no município na 

política de nove anos do Ensino Fundamental.  

Numa leitura preliminar das atas, ou pré-análise, procuramos identificar as 

categorias implementação, criança de seis anos, concepção de infância, transição e 

Ensino Fundamental. Dessas categorias, somente a implementação foi encontrada. 

Por isso, a elegemos como base para esta pesquisa. 

De acordo com Perez (1998), alguns autores pensam esse termo como 

referência a todo processo iniciado com estabelecimento da política até o seu 

impacto, contudo outros autores salientam que a implementação não se confunde 

com o produto, sendo basicamente um processo de uma série de decisões e de 

ações postas pela autoridade legislativa central (Perez, 1998, p.66).  

Em nossa pesquisa, utilizamos os argumentos do segundo grupo de autores 

que tomam a implementação como processo de várias decisões e ações, neste 

trabalho, se trata das decisões e ações do CME de Itabuna/BA. Portanto, não 

enxergamos a implementação como um produto final acabado, mas que se encontra 

em constante movimento de tomada de decisões e ações, para efetivar uma política. 

Dessa forma, a análise das atas e das resoluções, foi um movimento de 

compreensão de quais decisões e ações foram tomadas pelo CME no período de 

discussão sobre a implementação do EF de nove anos? A possibilidade de entender 

essa etapa da política permite igualmente acompanhar e avaliar se essa política tem 

sido efetiva no âmbito das escolas. Apesar da importância dessas fases da política, 

elas não foram nosso objeto de estudo. 

 A última etapa da Análise de Conteúdo foi à análise e interpretação de todas 

as informações recolhidas durante a investigação. Dessa maneira, pesquisamos o 

papel do Conselho Municipal de Educação de Itabuna/BA no processo de 
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organização de implementação da lei do Ensino Fundamental de Nove Anos nesse 

município. E tivemos como questionamentos: Qual a participação do Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna/BA na organização para a efetivação das 

políticas públicas de educação no município? Em especial, nos interessou 

compreender como foi a participação desse Conselho na organização de 

implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos com a inserção da criança de 

seis anos?  

Como objetivo geral, analisamos a implementação da lei de ampliação do 

Ensino Fundamental de Nove Anos no município de Itabuna/BA, a partir da 

introdução das leis complementares nº 11.114/2005, que torna obrigatória a 

matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental e a nº 

11.274/2006 que amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração. 

  

Especificamente nossos objetivos:  

 Analisar o papel do Conselho Municipal de Educação de Itabuna frente as 

demandas postas pelas leis complementares nº 11.114/2005 e nº 

11.274/2006;  

 Identificar e analisar nas atas de reunião do CME os debates e defesas sobre 

a organização de implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos no 

município de Itabuna/BA. 

 Subsidiar nas discussões sobre a ação do CME, como maneira de dar 

visibilidade e importância a esse órgão de Estado, na atuação de 

implementação de uma política pública de educação.  

 

Para cumprir com os objetivos, foi adotada como passo inicial do percurso da 

pesquisa a visita ao CME/Itabuna para apresentação da proposta e autorização 

desse órgão para a participação da mesma. Em seguida, a partir da autorização 

CME/Itabuna, via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, iniciamos às visitas 

a esse órgão para coleta de dados. Foram realizadas pesquisa de campo de 

março/2016 a julho/2016, com visitas formais e informais, para conhecer e 

compreender a atuação desse órgão, além de investigar como foi organizada a 

proposta de trabalho e das normatizações sobre a temática, objeto deste estudo.  

Analisamos quais foram os debates e defesas dos conselheiros a época da 

organização de implementação do ensino fundamental de nove anos e a inserção 
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das crianças de seis anos nesse nível, descritas nas atas, e quais os 

encaminhamentos foram dados para o sistema de ensino público de Itabuna/BA.  

Foi realizada uma entrevista informal e diagnóstica com a atual presidente do 

conselho, além de mais quatro encontros com a mesma com a finalidade de analisar 

os documentos e coletar os dados. Cada encontro durou cerca de duas horas. Além 

de uma entrevista para coleta dos dados com a ex-presidente do Conselho que 

participou do processo de implementação do ciclo de formação humana em 2002, 

para o entendimento e esclarecimento de questões sobre o período de 

contextualização entre o ciclo e a implementação do EF de nove anos, em 2006. 

Essa última entrevista encontra-se no apêndice deste trabalho.  

Dessa forma, esta pesquisa faz um recorte temporal de estudo entre os anos 

de 2002 a 2015. Organizamos em duas fases de investigação: a fase de análise da 

atuação do CME na implementação da política do ciclo de formação humana, desde 

a sua implementação, em 2006, até a sua avaliação no ano de 2012; a fase de 

análise do processo de discussão do CME sobre a organização de implementação 

do Ensino Fundamental de Nove Anos, em 2006, com criação da Resolução que 

regulamenta o EF de nove anos, e sua alteração em 2009.  

Ao todo foram analisadas doze atas, entre os anos de 2006, 2007 e 2012. 

Nestas atas atentamos para análise das decisões e ações do CME sobre o EF de 

Nove Anos e o Ciclo de Formação Humana. Na análise das atas buscou-se 

compreender os debates até a criação da Resolução que regulamenta o Ensino 

Fundamental de Nove Anos no município.  

As atas e as entrevistas nos possibilitaram compreender quais discussões 

aconteceram durante esse período sobre a temática e como o CME - Itabuna/BA 

desempenhou sua função, principalmente, a normatizadora na organização de 

implementação do EF de nove anos.  

 A primeira visita ao CME/Itabuna foi em março/2016, uma visita diagnóstica 

para conhecermos se existia algum documento que legalizava o Ensino 

Fundamental de Nove anos no município. Nesta, fomos recebidas pela presidente 

atual do Conselho, a qual conversou um pouco sobre a implementação no município 

e nos apresentou duas resoluções do CME construídas pelos conselheiros sobre o 

assunto, a Resolução CME n° 032/2006 e a Resolução CME n° 062/2009, ambas se 

encontram no apêndice deste trabalho.  
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  Marcamos um novo encontro para a entrevista semi-estruturada com a atual 

presidente do conselho com a finalidade de coletar informações sobre o processo de 

implementação da lei no município. Contudo, nesta primeira conversa informal, 

percebemos que, segundo a mesma, não existiu uma discussão pública, civil que 

fomentasse a discussão acerca de implementação da legislação. Todavia, a 

presidente não pôde nos dar tantas informações, pois a mesma não fazia parte do 

CME na época. Aconselhou-nos a procurar a ex-presidente do Conselho, que atuou 

como membro do conselho desde 2006, e durante o período de 2009 a 2011, atuou 

como Presidente. 

  Assim, marcamos uma entrevista com a ex-presidente do CME para 

compreendermos sobre o período de implementação do EF de nove anos no 

município, e conseguimos compreender as dúvidas que tínhamos sobre a atuação 

do Conselho no processo de implementação. Os primeiros diálogos nos ajudaram a 

levantar questões, tais como: Qual foi a fundamentação legal para a implementação 

no município de Itabuna da referida política? Quando iniciou o processo de 

discussão sobre a necessidade de implementação? 

  No diálogo, apreendemos que antes de analisarmos a organização de 

implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos no município de Itabuna/BA 

foi necessário contextualizar a política de implementação do ciclo de formação 

humana implantado no município em 2002. Somente com essa contextualização foi 

possível compreender a ação do CME na organização de implementação do EF de 

Nove Anos em Itabuna, 2006, por isso, a necessidade de dialogar com a ex-

presidente do Conselho.  

  De acordo com suas informações, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

enviou a resolução nacional que regulamentava o Ensino Fundamental de Nove 

anos no país.  

É uma coisa que vem sequenciada, já vem em nível geral, o estado faz 
suas resoluções, e o município faz também. Embora o município não tenha 
autonomia. Por exemplo, o estado faz essas implementações ou 
resoluções, sempre depois da gente, porque assim que o CNE faz uma 
resolução e lança para o país, nós adequamos à nossa realidade, em nível 
municipal. Pegamos as informações gerais que estão no documento oficial 
e adequamos às especificidades nossas, às fixadas também pelo MEC, 
LDB... Porque tudo, eles (MEC), fazem uma emenda, quando a LDB não 
está contemplando o que se quer, e modernizando também. Daí vão 
fazendo emendas para dar legitimidade. Mas a base é o CNE, o MEC, a 
LDB. As leis maiores do país. Aqui no conselho nós temos a Resolução 
032/2006 (Entrevista ex-presidente Conselho). 
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Com essas informações começamos a compreender como se dá o processo 

de criação e regulação de uma lei, contudo alguns questionamentos ainda nos 

preocupavam: Qual foi o envolvimento da sociedade civil no processo de 

implementação? Qual foi o papel do Conselho na organização dos procedimentos 

para a implementação no município? Houve audiência pública? 

Essas questões foram importantes para entendermos o papel do CME, 

conforme analisamos no capítulo 3 deste trabalho. Como ressaltamos, o CME 

exerce função normativa, consultiva, de assessoramento e fiscalizadora, aliada ao 

de mobilizadora da sociedade. Essas funções determinam o grau de 

responsabilidade que esse órgão representa na sociedade. De acordo com (Vieira, 

2016, p. 19, apud Cury, 2006), a função normativa é tida como a mais importante, 

dentre as outras, pois a ela cabe a interpretação da legislação em suas minúcias. 

Essa função se expressa por meio de pareceres e resoluções que devem ser 

compatíveis com e decorrentes da legislação. Assim, “é por meio dela que o 

conselheiro da educação interpreta a legislação definindo os parâmetros de atuação 

dos municípios para que se cumpra o preceito legal do direito à educação” (p. 19).  

  Segundo a ex-presidente do conselho, “ele é um órgão que dá passos para 

que as coisas sejam feitas para a educação”. Contudo, esclareceu que em relação à 

implementação do Ensino Fundamental de Nove anos no município de Itabuna, não 

foi tão impactante, pois desde 2002, o município já era regido pelo sistema de ciclos. 

Cabe lembrar, que Itabuna/BA organizou seu sistema público de Ensino 

Fundamental, tempos e espaços na escola, em ciclos de formação humana em 

2002, e foi aprovado pelo Conselho em 2003, com a Resolução CME n° 20/2003. 

São três Ciclos de Formação: Ciclo da Infância (CIN); Ciclo da Pré-Adolescência 

(CPA); Ciclo da Adolescência (CAD). Embasam nas fases de desenvolvimento 

humano e, dessa forma, passa a receber crianças a partir de cinco anos e onze 

meses no Ensino Fundamental, tendo cada ciclo duração de três anos. Dessa 

maneira, o município de Itabuna/BA em 2002 ampliou o tempo de escolaridade 

dessa etapa da educação para nove anos.   

A ex-presidente do CME esclareceu que a nova legislação não provocou 

nenhum impacto no Ensino Fundamental, embora o ciclo tivesse alguns equívocos 

em sua implantação, que ao longo do tempo foi corrigido ou não. O conselho fez 

parte tanto da implementação do ciclo, como do acompanhamento de sua 

efetivação,  
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Por exemplo, essa gestão procurou corrigir este ano (2015), a organização 
do 6º ano porque pela lei, 11 anos de idade já é 6º ano. Todo o projeto de 
trabalho diferenciado, inclusive com disciplinas específicas que não tem até 
o quinto ano pois ainda é um professor só. Então esse ano eles (secretaria) 
atentaram para isso, embora o conselho já tivesse atentado há mais tempo. 
É uma decisão da secretaria de educação, porque o conselho não pode 
dizer que vai fazer assim, porque tudo tem recurso, tudo está atrelado a 
recursos humanos e financeiros, mas a atual secretária de educação mexeu 
na ferida, em algumas feridas. (...) Toda mudança traz inquietação na gente, 
mas é assim mesmo. Mas é uma coisa necessária que é para garantir a lei 
que já estava na Resolução desde 2006 (Entrevista ex-presidente do 
Conselho). 

 

  O CME como um órgão normativo que assessora a sociedade civil nas 

questões da educação, deve acompanhar o processo de implementação, processo 

de efetivação e avaliação da política pública, principalmente no que concernem as 

implicações administrativas e pedagógicas. A partir da normatização de uma 

resolução, é importante discutir e acompanhar como a secretaria de educação 

adequa a realidade de seu sistema de ensino, por meio da regulamentação 

administrativa, e em relação à regulamentação das questões pedagógicas, como 

organiza o ensino, o trabalho dos professores, as turmas, adequações calendário, 

avaliações, etc.  

  De acordo com os dados coletados, a regulamentação da estrutura 

pedagógica do ciclo de formação humana de Itabuna foi aos poucos sendo 

organizada no município. Somente em 2015, por exemplo, houve a inserção do 6º 

ano no ciclo da Pré Adolescência, como competência do município. O 6º ano, antiga 

5ª série, em 2014, ainda era de responsabilidade do Estado, e o ensino estava 

organizado em seriação. A partir de 2015, houve a adequação à proposta grapiúna, 

com a inserção do 6° ano. Desse modo, o município reestruturou o currículo dessa 

etapa do EF para atender essa demanda. De acordo com a ex-presidente do 

Conselho, somente 13 anos após a implementação do sistema de ciclos, em 2015, 

que fomos acompanhar a mudança na organização e no currículo.  

  Diante desse contexto, para a ex-presidente do Conselho, na implementação 

do ciclo deveria ocorrer à mudança no Projeto Político Pedagógico (PPP), no 

regimento, enfim, em todos os documentos pedagógicos das escolas e da 

secretaria, pois não condiziam com a nova realidade do ensino de Itabuna. 

  Ainda segundo a ex-presidente do Conselho, a proposta grapiúna foi um 

ganho muito grande para a educação do município, “foi uma proposta de vanguarda, 

uma proposta avançada para a época, uma proposta que possibilitou uma liberdade 
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de trabalho, porque é toda baseada em Paulo Freire, Piaget”, e teóricos que 

fundamentam um trabalho pedagógico respeitando cada fase do desenvolvimento 

das crianças.  

Para que essa mudança radical acontecesse no município, porque era 
seriação e os resultados que a seriação apresentava não eram satisfatórios. 
No entanto, percebemos que na atualidade, percebemos que o mundo 
mudou, os conhecimentos são novos, dinâmicos, e a nova proposta traz 
ideias para avançarmos nesse conhecimento. Então essa proposta trouxe 
isso. O que eu discordo foi a forma como ela foi implantada. Ela foi 
implantada de uma vez só no município inteiro, em todos os níveis de 
educação, EF, EI, tudo de uma vez só. Há quem defenda (e que a gente 
precisa do contra e do a favor), que tenha sido melhor ter sido feito assim. 
Porque se fosse ouvir muito, acho que não teria sido implantada até hoje. 
Essa coisa da democracia demais, pois é, dá pano para manga. Enfim, o 
nosso sistema é democrático e pede isso. Então muitas pessoas criticam ou 
criticaram como foi. Não se ouviu ninguém, foi só um grupinho que sentou e 
pensou, e a gente que é tão contra isso, as coisas que vem lá de cima 
(MEC), então se pudesse ter debatido um pouco com nós professores, 
talvez encontrássemos um caminho mais ameno para absorver isso aí 
(Entrevista ex-presidente do Conselho). 

 

Essa explicação da ex-presidente do Conselho reforça nossa ideia de que 

uma política pública precisa ser discutida com todos. Por isso, nosso interesse de 

entender se o EF de Nove Anos passou por esse processo de discussão coletiva 

com toda sociedade civil e, principalmente, com o Conselho. Segundo a conselheira, 

A lei do ciclo veio para ser implementada, não cabia discussão. Quando 
vem uma decisão lá do MEC não cabe discussão, é pelo CNE. É que a 
discussão já teve lá hierarquicamente, eles fazem e nós cumprimos. Nós 
até podemos discutir entre nossos pares, mas não tem efeito nenhum. Lei é 
lei, se é lei você tem que cumprir. Não houve essa discussão (Entrevista ex-
presidente Conselho). 

 

 Nessa perspectiva, acreditamos que o Conselho é um órgão público, e deve 

cuidar para que o interesse da coletividade seja garantido, (neste caso as crianças 

inseridas no EF9ANOS), e que sua função está ligada a interpretar a legislação a fim 

de garantir as finalidades da educação. Contudo, pesquisando nas atas, vamos 

percebendo como foi acontecendo essa discussão.  

  Além disso, segundo a ex-presidente do Conselho, é preciso considerar o 

professor no processo de implementação. Para ela, o professor é o mediador entre 

as políticas da secretaria e a escola/comunidade. O professor precisa interpretar 

para a comunidade envolvida o proposto pelo sistema, logo precisa participar 

ativamente das etapas da política, e a da implementação, é fundamental. Contudo, o 

município ao implantar uma política dessa magnitude, precisava contemplar a 
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formação continuada e as condições necessárias para o trabalho pedagógico, sem a 

qual fica seriamente comprometida.  

  De acordo com as entrevistas e os dados coletados, não foram encontradas 

informações que explicitassem se houve uma reorganização por parte do município 

para formação dos professores. Verificamos, no entanto, que os professores que 

exerciam sua função na Educação Infantil não foram remanejados para o Ensino 

Fundamental, apesar de haver um reordenamento na rede. Não conseguimos 

distinguir se houve ou não um critério para essa reorganização. Foram os 

professores do Ensino Fundamental quem receberam as crianças de seis anos. 

Porém verificamos que algumas formações pedagógicas foram realizadas no 

período. Estas foram acompanhadas por uma assessoria para o EF, e foi criada 

para auxiliar o professor nessa transição. Entretanto, não se pode afirmar que tipo 

de formação contemplou a necessidade e as particularidades dessa implementação.  

  Apesar disso, nos dados coletados junto ao CME, para toda a política de 

implementação do ciclo houve uma assessoria na secretaria de educação, que 

elaborou todo o documento de sustentação da proposta de ciclo para os anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental. Entretanto, de acordo com a ex-presidente 

do Conselho, percebeu-se que a partir da reorganização da rede em 2002, em forma 

de ciclos, as próximas gestões, à sua maneira, adaptaram e efetivaram o ciclo junto 

às escolas. 

  Para a ex-presidente do conselho, a operacionalização da proposta de ciclos 

ficava a cargo do professor na sala de aula. Não houve uma formação prévia desse 

professor do Ensino Fundamental para receber as crianças de seis anos de idade 

vindas da educação infantil (mesmo tendo formações pedagógicas posteriores).  

Os professores deveriam ter um preparo diferente do preparo do geral. É 
como sair da educação infantil para o ensino fundamental. Ele estava 
saindo da ludicidade de um modo geral, onde a escolaridade é bem velada, 
ela existe, mas é velada, para um mundo de escolaridade. Mas também não 
pode ser tão drástico assim, vamos continuar aprendendo 
sistematicamente, mas com o lúdico também presente, mas isso depende 
de cada um (Entrevista ex-presidente Conselho). 

 

Assim como, também não existiu na época um livro destinado para o 1º ano, 

embora existam livros didáticos que os professores escolhem, mandam para o MEC, 

dentre as opções, as mais escolhidas no país inteiro. O MEC manda editar os livros, 

compram e enviam para os municípios. Entretanto, a escola e a secretaria de 

educação tinha autonomia para o uso desse livro. Não tinha obrigatoriedade de usar 
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o material, pois segundo a proposta pedagógica grapiúna, nem cabia mais trabalhar 

dessa forma. Ressaltou ainda que o livro didático devia ser utilizado como uma 

ferramenta de auxilio, porém não deve ser a única, pois em alguns materiais 

impressos, a informação é muito engessada, cabe ao professor ser um articulador 

nessa mediação entre o aluno e o conhecimento e o livro apenas uma ferramenta a 

mais. Como destaca o documento do MEC sobre o primeiro ano do EF. 

 

O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos não se destina 
exclusivamente à alfabetização. Mesmo sendo o primeiro ano uma 
possibilidade para qualificar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos da 
alfabetização e do letramento. Não se deve priorizar essas aprendizagens 
como se fossem as únicas formas de promover o desenvolvimento das 
crianças dessa faixa etária. É importante que o trabalho pedagógico 
implementado possibilite ao aluno o desenvolvimento das diversas 
expressões e o acesso ao conhecimento nas suas diversas áreas (BRASIL, 
2006, p.10). 

 

 Apesar disso, as crianças de seis anos de idade, provenientes da Educação 

Infantil, em Itabuna/BA, ficaram a cargo dos professores atuantes no Ensino 

Fundamental, em que a cultura é a de alfabetização e de letramento.  

Em relação à estrutura física das escolas, questionamos sobre os espaços 

escolares e a oferta para esse novo público de seis anos no Ensino Fundamental. 

Conhecemos a realidade de Itabuna/BA e sabemos que as escolas não foram 

projetadas para atender as crianças do Ensino Fundamental, ou seja, escolas 

antigas foram construídas a partir de um modelo de arquitetura que não atende as 

especificidades das crianças de hoje (organização do tempo e dos espaços, 

adequação de mobiliários, equipamentos e recursos humanos). 

      A arquitetura e o aprendizado escolar estão interligados, assim como o 

detalhamento dos ambientes educacionais. Dessa forma, compreendemos que o 

ambiente escolar, como parte do processo de ensino aprendizagem, tem grande 

importância no desenvolvimento das crianças. (KOWALTOWSKI 2011, p. 11-12) 

afirma que,  

 

O ambiente físico escolar é por essência o local do desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. O edifício escolar deve ser analisado, 
como resultado da expressão cultural de uma comunidade, por refletir e 
expressar aspectos que vão alem da sua materialidade. [...] torna-se 
necessária uma abordagem multidisciplinar, que inclua o aluno, o professor, 
a área de conhecimento as teorias pedagógicas, a organização de grupos, o 
material de apoio e a escola como instituição e lugar.  
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Em meio a tais discussões, eis que surgem novos questionamentos: Houve 

modificação na arquitetura das escolas para receber as crianças de seis anos no 

Ensino Fundamental? A resposta que obtivemos foi: as mesmas salas que eram 

ocupadas pelas crianças do Ensino Fundamental, foram utilizadas pelas crianças de 

seis anos, que saíram da Educação Infantil. Quanto a essa transição, o documento 

federal que orienta a implementação do EF9Anos retrata a seguinte proposição: “Ao 

nos propormos a receber a criança de seis anos no ensino fundamental, tenha ela 

frequentado, ou não, a educação infantil, devemos ter em mente que esse é o 

primeiro contato com o percurso no ensino fundamental” (BRASIL, 2008, p.29). 

  Para a ex-presidente do Conselho, essa transição não ocorreu, pois para 

realizar as modificações arquitetônicas na escola, seria necessário que os processos 

cheguem ao conselho para autorização, porque é de competência desse órgão 

autorizar, ou não, o funcionamento de uma instituição escolar. Daí a função 

fiscalizadora do CME, de analisar se o estabelecimento está adequado ou não as 

normas necessárias para a utilização do espaço como educacional. Não somente 

em relação à estrutura física, mas também em critérios como: a inclusão, a 

acessibilidade, a questão do currículo, a educação ambiental, educação étnico 

racial, tudo isso o conselho precisa fiscalizar, pois ele já tem resoluções.  

O processo de fiscalização pelo CME ocorre a partir de uma demanda 

solicitada. Dessa forma, um conselheiro se dirige a unidade escolar, e observa se 

existem tais demandas, se houver, porque normalmente as escolas sempre 

precisam de ajustes em sua estrutura, já que algumas não estão no padrão que 

deveriam, diante da fragilidade das estruturas educacionais locais. A partir das 

observações, o conselheiro faz algumas recomendações e dá um prazo para que a 

escola faça as devidas adequações e envie para o conselho novamente a resposta e 

o pedido de nova observação. Depois de cumpridas as recomendações, só a partir 

de então, esse órgão pode acompanhar a regulamentação das unidades.  

Para realizar essa fiscalização efetivamente é necessário que exista uma 

denúncia oficial, para só então o conselho tomar as providencias necessárias. 

Contudo, no Conselho Municipal de Educação de Itabuna tem uma Comissão 

Permanente de Avaliação Escolar (COPAE). Ela foi criada pelo conselho, e tem a 

função fiscalizadora, que independente do processo ocorrer via denúncia, essa 

comissão deve fazer visitas às escolas de um modo geral, na cidade de Itabuna, a 

fim de constatar eventuais situações e possibilitar uma devolutiva para a escola e 
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para a comunidade em geral. Portanto, o Conselho Municipal de Educação tem a 

competência de fiscalizar, normatizar e regulamentar toda a educação do município, 

desde a Educação Infantil até o Fundamental II, tanto pública quanto particular.  

Em relação à contextualização entre o ciclo de formação humana e a 

implementação do Ensino Fundamental de Nove anos, a ex-presidente do conselho 

esclarece que coube ao conselho acompanhar e avaliar a implementação do Ensino 

Fundamental de Nove anos, considerando a introdução do ciclo. Para ela, não 

houve uma avaliação da implementação da lei de regulamentação do Ensino 

Fundamental de Nove anos. No entanto, o conselho realizou em junho de 2012 o II 

Fórum de Educação: Educação Municipal no Texto e Contexto da Proposta da 

Escola Grapiúna: 10 anos do ciclo de formação humana. Esse fórum foi promovido 

pelo Conselho Municipal de Educação de Itabuna/BA com a finalidade de discutir e 

avaliar os 10 anos de implementação da proposta Grapiúna.  

A avaliação do ciclo no II Fórum de Educação teve como finalidade de discutir 

as ações que foram realizadas, principalmente, pelo Conselho na implementação, 

acompanhamento e avaliação da proposta grapiúna. A avaliação do ciclo também 

teve importância, pois foi a oportunidade de discutir sobre a estrutura e o 

fundamento do ciclo na rede municipal como forma de pensar futuras proposições 

para a educação de Itabuna. Retomaremos essa discussão mais adiante, ainda 

neste capítulo.  

Assim como o Fórum, o CME desempenha atualmente (2015/2016) a função 

de acompanhamento das escolas a partir de determinadas ações, como por 

exemplo, o dia “D”, que foi um momento de socialização de atividades escolares, 

envolvendo escola, pais/mães, comunidade, sociedade civil, etc. O dia “D” teve 

como objetivo envolver toda sociedade Itabunense nas questões da educação do 

município. Entretanto, de acordo com a atual presidente, não tem alcançado os 

resultados esperados devido a pouca participação da comunidade em geral.  

Para ela, o trabalho do conselho vai além das simples tarefas de fiscalizar e 

normatizar, mas para que todas as funções sejam desenvolvidas em sua essência, 

se faz necessária também uma parceria com outros órgãos, como o Conselho 

Tutelar, Ministério Público, Assistente Social, entre outros, e a própria Secretaria de 

Educação.  
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3.2. A Implementação da Lei do Ensino Fundamental de Nove Anos em 

Itabuna/Bahia 

 
 

 Notamos na realização da investigação junto ao CME de Itabuna que o ciclo 

de formação humana e a política do Ensino Fundamental de Nove anos estavam 

relacionados, já que o ciclo, implantado em 2002, antecipou a política nacional de 

nove anos do EF, implantado em 2006.  

Dessa maneira, as entrevistas com a atual presidente foram importantes para 

a compreensão das políticas de âmbito local e nacional, bem como a 

contextualização dessas duas políticas no município. Dessa maneira, sobre a 

implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos, foi realizada uma análise 

preliminar das duas resoluções: a CME 032/2006, e a CME 062/2009, resultantes 

das discussões de implementação. A primeira com a finalidade de regulamentar a 

ampliação do Ensino Fundamental para Nove anos, com todas as normatizações 

solicitadas pelo CNE, e a segunda para alterar a redação da primeira, em que retira 

o caráter excepcional e exclusivamente de assegurar a matrícula no 1º ano do 

Ensino Fundamental de Nove anos na rede municipal, mesmo que a criança não 

tenha a idade de seis anos completos no prazo estabelecido pela Resolução n° 32 

de 2006.  

Art. 10° - Nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino, o 
processo formal de alfabetização somente deverá iniciar-se a partir dos seis 
anos de idade completos ou que venha a completar em até 31 de março do 
ano letivo, de conformidade ao Parecer CNE/CEB nº 6/2005, sendo vedado 
seu inicio antes (Resolução CME n°062, Art. 10°, 2009). 

 

Os dados coletados e analisados nos levam a perceber que não houve 

audiência pública com a sociedade civil para discussão dessa temática, contudo o 

Conselho cumpriu com sua função normatizadora ao elaborar as resoluções. A 

análise de conteúdo das atas, resultantes das discussões de reuniões ordinárias e 

extraordinárias, possibilitou compreender como ocorreu o debate no CME para 

regulamentar uma política que já estava em execução no município desde 2002.   

Na análise das atas buscou-se compreender a criação da Resolução que 

regulamenta o Ensino Fundamental de Nove Anos no município. Por isso, 

analisamos as atas do período de 2006-2012 para acompanhar o processo de 

implementação do EF de nove anos no município. No total de 12 reuniões ordinárias 

e/ou extraordinárias registradas em ata, concentramos nossa atenção em 10 atas, 
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dos seguintes períodos, 10 atas de 2006, 1 de 2007 e 1 de 2012. Escolhemos essas 

10 atas por conterem as categorias em que elegemos para nossa investigação: 

Implementação, Ensino Fundamental de Nove Anos, Processo n° 113/2006, 

Resolução 032/2006, Proposta Grapiúna. 

Nas atas de 2006, de reuniões ordinárias e extraordinárias, foram analisados 

os registros das discussões entre seus membros para criação da Resolução n° 

032/2006, sobre a regulamentação do EF de Nove Anos. Observou-se o percurso 

traçado pelo CME, via processo n° 113/2006, para regulamentar a normatização do 

município. A análise, portanto, consistiu na compreensão do período de 

implementação, isto é, das ações e decisões do CME. 

 

Resumo das atas analisadas durante o período de pesquisa  
 

• Ata 15/02/2006 – Reunião Ordinária onde foi apresentada aos conselheiros a 

lei n° 11.274/2006, que amplia o EF de Nove Anos, e dispõe sobre o prazo de 

regulamentação;  

• Ata 16/03/2006 - Reunião Ordinária houve a indicação da relatoria para 

parecer e resolução CME sobre EF de Nove Anos para o sistema municipal 

de ensino de Itabuna;  

• Ata 20/04/2006 - Reunião Ordinária - Discussão e análise da Lei 11.274/2006 

- do EF de Nove Anos, com a instauração do processo n° 113/2006.  

• Ata 18/05/2006 - Reunião Ordinária - Parecer do processo a ser entregue na 

próxima reunião já com a Resolução;  

• Ata 08/06/2006 - Reunião Ordinária - Tramitação e encaminhamento do 

processo n° 113/2006; 

• Ata 14/07/2006 - Reunião Ordinária - Discussão e aprovação do parecer do 

processo n°113/2006 

• Ata 20/07/2006 - (Reunião Extraordinária) - Discussão e aprovação do 

parecer do processo n° 113/2006. 

• Ata 09/08/2006 - Reunião Ordinária - Resolução CME – n° 031 (autorização 

das escolas). 

• Ata 20/09/2006- Reunião Ordinária - Resolução CME – n° 031 (autorização 

das escolas). 

• Ata 13/12/2006 - Reunião Ordinária- Adequação da Resolução n° 030/2006. 

resolução de ampliação EF de nove anos; 
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• Ata 09/02/2007- Reunião Ordinária - Resolução CME n° 033/2007. Resolução 

altera a resolução 20/2003 da implementação do ciclo, aprovando a proposta 

política pedagógica da Escola Grapiúna. 

• Ata 11/04/2012 - Reunião Ordinária- I Seminário de Avaliação dos 10 anos da 

proposta em Ciclos da Escola Grapiúna.  

 

Depois da pré-análise, e definição de quais atas seriam analisadas, 

procuramos compreender com mais profundidade como foi discutido o processo de 

implementação entre os membros do conselho até a avaliação da proposta 

grapiúna.   

Na primeira reunião, a ata analisada teve como ponto de pauta a 

implementação do Ensino Fundamental de Nove anos, nesta reunião do dia 15 de 

fevereiro de 2006, foi apresentada aos conselheiros a Lei n° 11.274/2006, que teria 

um prazo a ser cumprida. Nesta ata podemos destacar a preocupação do conselho 

com os resultados de aprendizagem obtidos pelo ciclo e visando desde já uma 

possibilidade de avaliação da implementação do mesmo iniciado em 2002. Os 

membros ainda destacaram, que o resultado do ciclo só poderia ser significativo 

depois dos nove anos de implementação. Neste momento, apenas foi entregue uma 

cópia da Lei nª 11.274 de seis de fevereiro de 2006, e essa destaca a 

obrigatoriedade da matrícula a partir de seis anos de idade no EF. Nessa mesma 

reunião foi discutido sobre as Classes de Integração/CIR do ciclo de formação, que 

incluíam crianças com distorção idade-série, provenientes do período de seriação. 

Segundo os membros do CME, essas classes de integração estariam se 

transformando em classes de exclusão com a finalidade de segregar os alunos que 

não alcançaram o aprendizado almejado no tempo esperado.  

Na Ata da reunião ordinária do dia 16/03/2006, um dos pontos de pauta foi a 

indicação da relatoria para parecer e resolução CME sobre EF de Nove Anos para 

sistema municipal de ensino. Dito isto, a presidente do conselho declarou que as leis 

n° 11.274 e n° 11.114 não seriam ponto de estudo, mas sim o primeiro ponto a ser 

discutido para o parecer e resolução do CME, e sugeriu que os estudos sobre tais 

legislações se iniciassem em abril em vista de outros processos a serem analisados. 

Ainda foi instituído o processo nº 113 como ação de criação de resolução do CME 

que regulamenta o EF Nove Anos. Para a condução de análise do processo foram 

escolhidos três conselheiros para serem relatores.  
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Na terceira ata analisada com data de 20/04/2006, foi realizada a discussão e 

votação do processo n° 113/2006. Nessa reunião, uma conselheira pediu 

esclarecimentos sobre os alunos matriculados com seis anos de idade no ano 

vigente. Contudo, foi esclarecido que as crianças em questão já constam no censo 

devido ao fato desta matrícula existir desde o ano de 2002. Foi discutido também 

quanto ao prazo de cinco anos para implementação com aquiescência da secretaria 

e do CME.  

Ainda foi sugerido que se fizesse uma reunião com as escolas para 

apresentarem os currículos que estavam sendo trabalhados com essas crianças. 

Uma conselheira ainda questionou sobre o fato de o MEC ter enviado a lei n° 11.274 

de implantação no ano de 2004 e o município sem conhecimento nenhum implantou 

em 2005. A presidente esclareceu que por conta do impacto da implementação, o 

MEC faria encontros regionais acerca do assunto por se preocupar sobre a 

proporção dessa Lei de Nove Anos. 

Na reunião do dia 18/05/2006, estava previsto a discussão do processo n° 

113/2006, contudo a relatora solicitou a entrega para a próxima reunião, já com a 

Resolução.  

Na ata do dia 08/06/2006, foi a continuidade de discussão e encaminhamento 

sobre o processo n° 113/2006. Nesta etapa, a comissão fez um parecer sobre o 

processo, mas a presidente sugeriu que fosse feito um encaminhamento do 

processo à comissão com um material enviado pelo MEC para que fosse feita uma 

fundamentação teórica mais consistente junto ao parecer final. 

No dia 14/07/2006, em reunião ordinária, por motivo de ausência de 

conselheiros foi adiada a discussão e aprovação do parecer n° 113/2006, para a 

próxima reunião que seria extraordinária.  

Ata 20/07/2006, foi uma reunião extraordinária, em que se discutiu a 

aprovação do parecer 113/2006, nesta reunião a relatora fez uma avaliação das 

reuniões e dos trabalhos realizados entre a comissão. Foi lido o parecer do processo 

e discutido a relação da idade mínima para matrícula. Votou-se que as crianças 

deveriam ter seis anos completos em 30 de março para ingressarem no primeiro ano 

do Ensino Fundamental. Na ata esclarece que depois de aprovada o processo, 

deverá iniciar-se a implementação a partir do ano de 2007. Ressaltou, ainda que, os 

anos de 2006 e 2007 seriam anos de transição, contudo a rede municipal já estaria 

inserida nesse contexto desde o ano de 2002.  
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Nas duas próximas atas que datam de 09/08/2006 e 20/09/2006, não houve 

discussão pertinente ao Ensino Fundamental de Nove Anos. Nesse período, o 

conselho estava se organizando para cumprir a Resolução CME n° 031/2006, que 

propõe a renovação das autorizações das escolas públicas e particulares.    

No dia 13/12/2006, em Reunião Ordinária- A comissão do processo 113 

discutiu a adequação da Resolução n° 030/2006. Essa resolução define a ampliação 

EF de Nove anos, com a inserção de crianças que estavam fora da rede municipal a 

partir de cinco anos e meio no 1º ano do Ensino Fundamental.  

Na reunião de 18/12/2006, em reunião extraordinária, foi apresentada ao 

conselho a proposta de intervenção da Proposta Grapíúna enviada pela 

SEC/Itabuna com as adequações solicitadas pelo conselho, atendendo as leis 

complementares nº 11.274 e nº 11.114, no que diz respeito ao currículo, estrutura e 

formação dos docentes. Vale salientar, que os professores da rede municipal já 

solicitavam alterações na proposta desde 2005, e a proposta de intervenção chegou 

ao conselho em março de 2006 e foi devolvido em abril do mesmo ano, com as 

alterações realizadas pela comissão do processo.  

 A reunião de 09/02/2007 destaca-se por ser a primeira reunião do ano de 

2007. Foi depois de votado e aprovado o parecer do processo n° 113, com a 

revogação da resolução 030/2006 para a aprovação da Resolução CME 032/2006. 

 Após aprovação da Resolução CME n° 032/2006, que regulamenta o EF de 

Nove Anos em Itabuna, não se teve nos próximos períodos, de março de 2007 até 

2009, nenhuma discussão sobre essa regulamentação, quando então foi pensado o 

fórum para a avaliação da proposta grapiúna. O que nos leva a compreender que o 

CME não discutiu sobre essa resolução depois de sua aprovação.  

Somente em 2009, foram retomadas as discussões com a finalidade de 

adequar a resolução CME 032/2006 que regulamenta a ampliação do Ensino 

Fundamental para Nove anos do sistema municipal de ensino de Itabuna. A 

Resolução do CME 062/2009, como mencionamos anteriormente, apenas retira o 

caráter excepcional e exclusivamente de matrícula de crianças no 1º ano do Ensino 

Fundamental de Nove anos na rede municipal, mesmo que não tenha a idade de 

seis anos completos. Neste ano, o CME começou a discutir a avaliação da 

implementação da proposta Grapiúna, já que a mesma completara sete anos.  

  Durante o ano de 2009 a 2012, as leis e resoluções discutidas neste estudo, a 

partir da análise das atas não foram mais pontos de discussão nas reuniões do 
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CME. Somente no início do ano de 2012 com a chegada dos dez anos de 

implementação da proposta grapiúna no município, o Conselho sentiu a 

necessidade de discutir ações que possibilitassem uma visão mais ampla do que já 

foi construído/discutido durante esses dez anos.  

   A avaliação da Proposta Grapiúna aliada ao Ensino Fundamental de Nove 

Anos foi tema central de discussão no ano de 2012, do CME. Toda a estrutura do 

evento foi discutida na reunião de 11/04/2012, conforme a ata. Os conselheiros 

começaram a organizar para toda a rede municipal o “II Seminário de Avaliação dos 

10 anos da proposta em Ciclos da Escola Grapiúna”6 Essa ação foi coordenada pela 

presidente do CME, com o auxílio de todos os membros do conselho divididos em 

comissões: 

 Comissão de Credenciamento e Inscrição 

 Comissão de Infraestrutura e Logística 

 Comissão de Elaboração e Revisão de Textos 

 Comissão de Registro e Sistematização das Informações  

 Comissão de Divulgação 

 Comissão de Apoio 

 Colaboradores 

 Coordenação de Mesas de Interesse 

 Instituições Parceiras: Secretaria de Educação de Itabuna e Faculdade de 

Tecnologia e Ciências (FTC).  

Nesse fórum realizado em 12/06/2012, estiveram representantes das seguintes 

instituições: Secretaria de Educação de Itabuna, União dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME), Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna, (SIMPI), 

UESC, MP/Itabuna, CME de Ibicaraí, Jussari, Camacan, Jequié, Buerarema e 

Ilhéus, além das unidades escolares do município de Itabuna. O fórum foi a 

oportunidade do CME exercer uma de suas funções tão importante quanto a de 

normatizadora, a de mobilizador social. Talvez esse grande evento justifique os anos 

(2007-2011) em que o CME não se manifestou, pelo menos em ata, sobre o EF de 

nove anos e as crianças de seis anos.   

O evento teve como estrutura organizacional temas relacionados à 

conjuntura de ciclos, tendo Itabuna como contexto. A palestra de abertura foi 

                                                           
6
 Esse Fórum foi uma ação do CME/Itabuna com a finalidade de avaliar os dez anos de implementação da 

proposta grapíuna no município de Itabuna.  
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proferida pelo Prof. Dr. Miguel Arroyo, com a temática “Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano no Cenário Nacional”. O professor salientou que os 

ciclos são estruturados nas temporalidades do desenvolvimento humano, 

entendendo a concepção de educação como “direito ao desenvolvimento humano, 

à realização humana”.  

As demais atividades do fórum foram divididas em colóquios. Um dos 

colóquios com a temática “Intenções e Desafios na Implementação da Proposta da 

Escola Grapiúna”, foi proferida pelo ex-secretário de Educação do município (2001-

2005). Para ele, os principais desafios enfrentados na implantação dos ciclos seria 

o campo teórico e ideológico, a desmistificação sobre a ideia de que os ciclos 

provocam o fracasso escolar devido ao processo de avaliação sem provas, notas 

ou reprovação.  

O segundo colóquio foi denominado “O conselho Municipal de Educação de 

Itabuna - 10 anos atuando e acompanhando a Educação de Itabuna”, foi proferida 

pela Profª Maria Lucia Tourinho, que iniciou com a frase do conselheiro Paulo 

Renato “O conselho é a grande arena democrática onde se busca o consenso 

através da dialética de pensamentos divergentes”. Nesse contexto, foi ressaltado 

que o Conselho não fala pelos dirigentes (governo), mas aos dirigentes, em nome 

da sociedade. Ressalta em sua fala a importância da gestão democrática, e os 

princípios legais que regulamentam um conselho de educação.  

A atuação do conselho na avaliação de implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos por meio da Proposta Grapiúna foi fundamental para a 

política pública municipal. Para Perez (1998),  

 

O estudo da avaliação do processo de implementação é uma subárea 
específica da pesquisa de avaliação de política que, dentre outros tipos, 
inclui a avaliação do processo. Enquanto a avaliação de impacto diz 
respeito aos efeitos do programa sobre a população alvo, conforme tem 
apontado recorrentemente a literatura especializada sobre o assunto, a 
avaliação representa chances à monitoração dos processos responsáveis 
pela produção do efeito esperado (, p.65). 

 

Na avaliação do processo, segundo Perez, o monitoramento da política 

pública acontece devido aos passos específicos, possibilitando uma monitoração do 

processo. No caso de Itabuna, a proposta do Fórum pelo Conselho é a oportunidade 

de avaliar se as decisões e ações tomadas contribuíram para a efetivação da 

política. No caso do município a proposta grapiúna e o Ensino Fundamental de Nove 
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Anos com a inserção das crianças de seis anos de idade. Destacamos dessa 

maneira, várias ações e decisões tomadas pelo CME durante o período de 2002 a 

2012. 

 

2002 a 2004 - Da implementação da Proposta da Escola Grapiúna:  

 Aprovação da Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna e Regimento 

Referência da Escola Grapiúna da Rede Municipal de Ensino; 

 Diretrizes para as Propostas Político Pedagógicas e Regimentos Escolares 

das Instituições de Educação Básica.  

 

2005 a 2012: Implementação de ações e desenvolvimento da Proposta: 

 Processo de verificação e análise da documentação das escolas da zona 

urbana, para autorização e renovação da autorização de funcionamento das 

escolas. 

 Autorização e renovação da autorização de funcionamento em estado 

precário por dois anos, com fim exclusivo de regularização da vida escolar 

dos alunos; 

 Análise e pareceres sobre a proposta de intervenção a proposta da escola 

grapiúna no modelo de Ciclos de Formação Humana (2006) - Reestruturação 

das CIRs e proposta do Laboratório de aprendizagem; 

 Relatório trimestral dos resultados de desempenho dos alunos e professores, 

durante o período; 

  Realização de Seminário de Avaliação das ações interventivas realizadas. 

 

Foram realizadas cinco consultas públicas, com início em 2003, realizadas 

com os educadores da rede. As consultas tiveram os seguintes temas: 

 Proposta da Escola grapiúna - opinião e posicionamento dos 

professores sobre o trabalho no modelo de ciclos; 

 Projeto político pedagógico/currículo e avaliação – problemas e 

dificuldades enfrentados na pratica pedagógica; 

 Gestão democrática e participativa – avaliação da Gestão Escolar e 

do sistema; 

 Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola.  
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Essas ações e decisões, segundo Perez (1998, p. 71) passam por uma 

dinâmica no tempo, portanto mutável, e é preciso também levar em consideração 

entre distintos tempos (inicial, intermediário e final). Nesse sentido, as ações a 

seguir destacam o momento final do processo a partir das avaliações realizadas pelo 

CME. Destas ações resultaram algumas recomendações do CME para a secretaria 

de educação como medidas propositivas de ações para a superação dos problemas 

sinalizados nas consultas:  

 

 Formação de uma Equipe Técnica Especifica de Supervisão na SE para 

acompanhamento e avaliação da execução das Propostas Pedagógicas das 

Escolas Municipais em consonância com a Proposta do município.  

 Avaliação Externa semestral do desempenho dos alunos e avaliação externa 

anual do desempenho dos professores a partir do ano de 2006, para as 

adequações que forem necessárias; 

 Atualização dos procedimentos do “Programa Iris”, para obtenção de 

eficiência dos resultados; 

 Dar continuidade ao processo de capacitação aos profissionais das escolas 

para operacionalizar o “Programa Iris”; 

 Adequar o Programa de Formação Continuada às necessidades da Proposta 

da Escola Grapiúna; 

 Implementação das ações para fortalecimento da Proposta da Escola 

Grapiúna; 

 Realizar avaliação da Proposta da Escola Grapiúna fazendo cumprir o 

disposto no Art. 2º da Resolução CME nº 20/03; 

 Acompanhar e orientar a Proposta Curricular de modo a atender aos aspectos 

sinalizados nesta Consulta como dificultadores na construção e execução do 

currículo proposto pela escola; 

 Encaminhar semestralmente ao CME, relatório de atividades desenvolvidas 

pelo Laboratório de Aprendizagens (LAS) e resultados alcançados neste 

período para acompanhamento por este órgão; 

 Ampliação dos investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas da 

Rede municipal de ensino, conforme meta estabelecida no PME. 
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As atas, resoluções, relatórios, e as entrevistas, mostraram que o CME de 

Itabuna realizou várias ações com a finalidade de acompanhar e avaliar o processo 

de implementação de uma política para o Ensino Fundamental de Nove Anos e a 

inclusão de crianças de seis anos de idade. Contudo, em algumas ações estava 

explícita a necessidade de cumprimento de uma determinação legal. Segundo Perez 

(1998),  

É interessante verificar o quanto, inicialmente, a ideia de implementação se 
restringia ao “cumpra-se” da política, uma vez que ela não era considerada 
no desenho da política, pressupondo que a decisão de uma autoridade seria 
automaticamente cumprida (p. 67). 

 

No entanto, as decisões e ações do CME, durante o período de 2006 a 2012, 

sobre a implementação do EF de Nove Anos, teve seus efeitos e foi um momento 

significativo para o município e para a atuação do CME. Identificamos nas análises 

do período proposto para esta pesquisa, que o Conselho exerceu as suas diversas 

funções no cumprimento do seu papel social, a função normativa, consultiva, de 

assessoramento e fiscalizadora, aliada ao de mobilizadora da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

77 

 

CONSIDERAÇÕES  
 
 

Este estudo analisou a implementação da lei de ampliação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos no município de Itabuna/Bahia, a partir da introdução 

das leis complementares nº 11.114/2005, que tornou obrigatória a matrícula das 

crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental e, nº 11.274/2006 que 

ampliou o Ensino Fundamental para nove anos de duração, e o papel do Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna frente as demandas postas por essas leis 

complementares. 

Os Conselhos Municipais de Educação são vistos por muitos autores, como 

verificamos ao longo da pesquisa, como inovações no campo da política 

democrática, o qual foi instituído fruto das reivindicações da sociedade para ocupar 

espaços políticos no Estado, e garantir que direitos conquistados não fossem 

negligenciados nem pelo Estado e nem pela sociedade. 

Como vimos neste estudo, o município de Itabuna teve sua primeira 

experiência com o Conselho em 1993, quando foi instituído pela Lei Orgânica 

Municipal de Itabuna/LOMI, Artigo 249, como órgão de natureza colegiada e 

representativa da sociedade. Apesar de já se discutir sobre sua criação, desde 1993, 

este órgão foi consolidado somente em 1994, pela Lei Municipal nº 1.657/94.  A 

criação dos Conselhos no Brasil é proveniente de diversas reivindicações da 

sociedade por espaço público de decisão e ação, e se corporificou como base legal 

no artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal CF/88, posteriormente, artigos 11 e 

18, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996.  

A criação dos Conselhos em âmbito nacional reafirmava especificamente uma 

função controladora e fiscalizadora das verbas educacionais, contudo sua função de 

democratização em diversos níveis de gestão pública sobrepõe todas as outras. 

O CME de Itabuna se originou da vontade da sociedade por maior 

participação nas decisões políticas a fim de melhorar a educação e democratizar a 

gestão pública, além do cumprimento de determinação legal. 

Um de seus principais desafios como órgão normatizador de política pública 

foi durante a implementação e efetivação da proposta grapiúna em 2002. Essa 

política consistiu em organizar em tempos e ciclos o ensino público municipal, 

alterando para nove anos o ensino fundamental, denominado como Ciclo de 

Formação Humana.  
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Em nossas análises sobre as decisões e ações do CME de Itabuna 

identificamos que não se limitaram em normatizações. As gestões que passaram 

pelo conselho tiveram a preocupação de realizar um trabalho com a comunidade 

escolar, assim como com os agentes políticos (Secretaria de Educação, Ministério 

Público, Conselho Tutelar, entre outros) do processo educacional.  

Em nossas análises, percebemos que o CME/Itabuna teve/tem uma função 

social que se distingue de outros órgãos semelhantes. A vontade dos atores de 

realizar as funções sejam elas normatizadoras, fiscalizadoras, consultivas, e de 

assessoramento, sobrepõe as dificuldades enfrentadas durante as discussões das 

políticas a serem implementadas.  

Os Conselhos são órgãos públicos, devendo estabelecer uma relação com o 

governo e, ao mesmo tempo, preservar sua autonomia. Nota-se que o CME/Itabuna, 

se concretizou como um órgão que se constituiu como articulador entre a sociedade 

e o governo, atuando não só como legitimador das políticas implantadas pela 

SEC/Itabuna, mas como um órgão de acompanhamento e de avaliação. 

Verificamos que, especialmente após a Constituição de 1988, que instituiu o 

princípio da gestão democrática da educação, papéis foram atribuídos ao Conselho, 

colocando-os, como órgãos de Estado, a exercer a função normatizadora, ações de 

controle e mobilização social, exigindo uma postura deste órgão. 

Vimos também aqui que o CME de Itabuna, no período de 2002 a 2012, 

participou dos processos de organização de implementação de duas políticas no 

município, a proposta Grapiúna e a ampliação do Ensino Fundamental para Nove 

Anos com a inclusão de seis anos de idade. Neste sentido, o conselho seguiu um 

processo de ações, seções de estudos, apresentações e aprovação de pareces, 

tomada de decisões até a criação de resolução.  

Compreendemos que neste processo de atuação o conselho foi determinante 

para além de implementar, discutir e contribuir para uma reflexão mais ampla do que 

regulamentar e normatizar uma política pública. Para a criação da resolução do CME 

que amplia o ensino fundamental para nove anos, e de acordo com nossas análises 

dos dados coletados, percebeu-se que um longo caminho foi traçado para concluir e 

efetivar essa política, com a ação normatizadora de criação de Resolução, 

principalmente porque o município, já em 2002, havia organizado o ensino 

fundamental de nove anos, com admissão de crianças com cinco e seis anos nessa 

etapa.  
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Uma comissão foi criada no CME para discutir a lei federal encaminhada pelo 

MEC. Reuniões foram realizadas pela comissão para discutir a criação da resolução. 

Neste propósito, essa comissão criou a Resolução 030/2006 que ampliava o Ensino 

Fundamental de Nove Anos, e admitiu crianças a partir de 5 anos no primeiro ano do 

Ensino Fundamental. Nesse mesmo período, com a finalidade de adequar a 

proposta grapiúna à lei federal, algumas propostas de intervenção foram criadas 

pelos conselheiros para contemplar essa normatização. A proposta assim como a 

Resolução 030/2006 foi encaminhada a Secretaria de Educação do município e 

alguns meses depois devolvida ao CME aprovando as intervenções sugeridas por 

esse órgão. A importância do Conselho nessa decisão e ação está no fato de que 

crianças de cinco anos de idade, da educação infantil (0 a 5 anos 11 meses), 

estavam ingressando no Ensino Fundamental, o que contrariava não somente a lei 

federal, como também criava antecipação de escolarização de crianças de menos 

de seis anos. Inclusive a própria Resolução n° 30/2016 também admitia, como 

excepcionalidade, crianças de menos de seis anos de idade no ensino fundamental.  

A partir da orientação dada a Secretaria e de sua aceitação ao proposto, a 

comissão revogou a Resolução n° 030/2006 com nova Resolução n° 032/2006 que 

garantia o acesso ao primeiro ano somente de crianças com seis anos de idade 

completos. Essa ação foi discutida pelos conselheiros que pensavam nas condições 

da inserção dessas crianças de seis anos no Ensino Fundamental, como também 

em remover a antecipação de crianças com cinco anos de idade no Ensino 

Fundamental.  

A criação da Resolução além de garantir o acesso apenas das crianças de 

seis anos de idade no ensino fundamental, ainda definia alguns critérios curriculares 

e estruturais para a ampliação do ensino fundamental. Foi uma resolução importante 

porque se ponderou a limitar, para o ano de 2007, a entrada de crianças no ensino 

fundamental apenas aos seis anos de idade completos, já que desde 2002, crianças 

de 5 anos e meio ingressavam no ensino fundamental, por conta da proposta 

grapiúna.  

A atuação e as discussões do CME contribuíram para que fosse garantido a 

crianças de cinco anos serem regidas pelas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil, em que seus pilares curriculares são o brincar e as interações, experiências 

e ludicidade, o que sabemos bem que isso não se concretiza no ensino fundamental, 

uma vez que temos verificado a predominância da antecipação da escolarização via 
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conteúdos sem preocupação com a ludicidade. As crianças de seis anos de idade, 

que permaneceram no ensino fundamental, não foram objetivo de discussão no 

CME pós Resolução/2006, principalmente sobre as condições curriculares para sua 

inserção nessa etapa da educação, apesar da legislação fazer toda proposição a 

esse respeito.  

As discussões no CME aquietaram-se durante um período, e em 2009, voltou-

se a pensar sobre a idade de entrada dessas crianças no ensino fundamental, e o 

conselho discutiu novamente criando a Resolução n° 062/2009 que determinava 

então a data de corte de 31 de março para a entrada das crianças de seis anos no 

primeiro ano.  

Nesse mesmo ano, o CME promoveu um seminário de avaliação dos dez 

anos do ciclo de formação humana, e das ações da proposta grapiúna, onde se 

discutiu e apresentou as ações do CME para a comunidade escolar.   

Todas essas ações e decisões do CME, nos leva inferir que este órgão não 

funcionou somente no período de implementação da política do ensino fundamental 

de nove anos, mas em seu processo de desenvolvimento na rede municipal 

acompanhando as ações e promovendo intervenções quando julgou necessário. 

Realizou audiência pública e pesquisa com os professores com a finalidade 

avaliativa, além da organização do fórum de avaliação dos dez anos da proposta 

grapiúna. Nesse fórum, ápice da implementação, levou-se em consideração as 

vivências docentes do período em questão, as experiências dos gestores e 

secretários de educação, e por fim do próprio CME, avaliando e apresentando as 

ações realizadas pelo órgão durante esses anos. As ações e decisões aqui 

apresentadas vem evidenciar uma gestão atuante no município que objetiva 

realmente uma qualidade para o sistema educacional. 

Outro ponto que observamos, foi a grande representatividade exercida pelos 

conselheiros, os membros pesquisados assim como os demais conselheiros 

demonstram que compreendem a necessidade da formação continuada não 

somente dos professores, mas principalmente dos conselheiros. 

Nesta pesquisa ainda constatamos que existe uma significativa 

representatividade do CME/Itabuna em várias instâncias em nível regional, por parte 

de seus membros. Destacamos alguns: na Universidade, no Fórum Baiano de 

Educação Infantil – FBEI Polo Sul, na União Nacional do Conselho Municipal de 

Educação/UNCME Polo Sul Baiano. Além disso, destacamos que seus membros 
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participam de várias formações promovidas pelo próprio órgão, como os módulos de 

formação, ou em parceria com outros.  

Contudo, de acordo com nossas análises, alguns entraves também foram 

ressaltados que limitam as ações do CME de Itabuna/BA, como um grande número 

de representantes que já tem representações em outros estabelecimentos públicos 

de ensino, são membros de outros colegiados, em outras posições (pais, alunos, 

gestores, docente, etc.). Desse modo, os membros dispõem de pouca carga horária 

para realizar ações que extrapolam e exigem tempo para além das reuniões 

ordinárias. Essa situação dificulta o remanejamento de pessoal para as atividades 

do órgão para além de ações de cunho normatizador.  

Outra dificuldade encontrada pelo órgão diz respeito ao financeiro. Apesar da 

legislação prevê orçamento público para o desenvolvimento de suas ações, o que o 

deixaria numa condição de autonomia para realização de suas atividades, o CME de 

Itabuna é dependente de autorização da Secretaria de Educação para realização de 

suas atividades. Isso é um debate ainda difícil de ser superado. 

Diante de todo esse contexto, os resultados nos mostram que os Conselhos 

Municipais de Educação estão inseridos no cenário do sistema educacional 

brasileiro como potenciais órgãos de democratização das políticas públicas. O CME 

de Itabuna vem desempenhando seu importante papel para consolidar-se como 

órgão de Estado que contribui para a democratização das decisões políticas sobre a 

educação no município.  

A dinâmica de trabalho do Conselho demonstra também que apesar dos 

entraves burocráticos e financeiros o CME atuou/atua não só como órgão 

normatizador das demandas enviadas pela Secretaria de Educação, mas sim como 

órgão mobilizador social, nos processos decisórios em relação à educação do 

município. Os resultados apontam também que, apesar dos aspectos positivos da 

busca por participação, ainda existe um longo caminho a ser percorrido devido à 

burocracia e a falta de financiamento. 

Desta forma, concluímos com base na análise dos dados, que o CME de 

Itabuna, da forma como vem se constituindo, contribui para a efetiva participação 

social nos processos de tomada de decisão, na definição das políticas públicas 

educacionais e na democratização da gestão pública do município. Sua existência 

reforça a necessidade a cada dia de se legitimar a democratização da gestão no 

órgão, uma vez que sendo um órgão de Estado, não está a serviço somente deste, 
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e, portanto, precisa considerar que não é um órgão apenas para legitimar as 

demandas da Secretaria de Educação. 

Acreditamos que a constituição dos CME’s é uma conquista resultante de um 

longo processo de lutas no cenário educacional, esperamos que a reflexão 

apresentada neste trabalho, contribua para reafirmar o potencial democratizador que 

contém nesta instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 

 

REFERÊNCIAS  

 
ABRAMOWICZ, Anete. Educação infantil e a escola fundamental de 9 anos. Em: 
Olhar de professor, Ponta Grossa, 9(2): 317-325, 2006. 
 
ALVES, Cândida Mª Santos Daltro.  A implementação da política pública de 
educação infantil: entre o proposto e o existente / Tese de Doutorado/FE Unicamp 
– Campinas, SP: [s.n.], 2013. 
 
ALVES, Bruna Molisani Ferreira. Infâncias e educação infantil: aspectos históricos, 
legais e pedagógicos. Em: Revista Aleph Infâncias ISSN 1807-6211. Ano V nº 16 
Novembro 2011. Disponível em: http://docplayer.com.br/6615542-Infancias-e-
educacao-infantil-aspectos-historicos-legais-e-pedagogicos.html 
 
ALVES, M. L. A Escola de Nove Anos: integrando as potencialidades da educação 
infantil e do ensino fundamental. Em: SILVA, A. M. e col. (Org.). XIII ENDIPE. 
Anais... Recife: ENDIPE, p.351- 361, 2006. 
 
ARROYO. Miguel G. Desenvolvimento Humano e Formação de Educadores. 
In: Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro/99. p. 143-162. 
 
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Infância, escola e uma nova compreensão da 
temporalidade. In: MOLL, Jaqueline. Ciclos na Infância, tempos na vida: criando 
possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições Setenta, 1994. 226 p. 
 
_________. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda, 1977. 
 
BORBA, Ângela Meyer. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: 
Brasil MEC/ SEB. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 
criança de seis anos de idade/ organização Jeanete Beauchamp, Sandra Denise 
pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. _ Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Básica, 2007. 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ampliação do Ensino Fundamental para 
nove: relatório do programa. Brasília: MEC, 2006. 
 
_______. Lei nº. 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os artigos 6º, 30, 32 e 87 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o 
início do ensino fundamental aos seis anos de idade. Brasília, DF, 2005. 
 
_______. Lei nº. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 
30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos 
para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 
idade. Brasília, DF, 2006. 
 



 

 

 

84 

 

________Lei, nº 174/1936 em 06 de janeiro. Organiza o Conselho Nacional de 
Educação. http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1936-01-06;174 Acesso 
em 17 de março de 2015. 
 
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil. Brasília : MEC, 
SEB, 2008. 
 
_______. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 
9394/96. Brasília : 1996. 
 
_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer 
CNE/CEB n. 20/1998. visa o estabelecimento de normas nacionais para a 
antecipação da inserção das crianças na escola. Disponível em: www.mec.gov.br: 
1998. 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer 
CNE/CEB n.24/2004. visa o estabelecimento de normas nacionais para a 
implantação do Ensino Fundamental para nove anos de duração. Disponível em: 
www.mec.gov.br: 2004. 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer 
CNE/CEB n.06/2005. Reexamina o Parecer CNE/CEB 24/2004, que visa o 
estabelecimento de normas nacionais para a implantação do Ensino Fundamental 
para nove anos de duração. Disponível em: www.mec.gov.br: 2005. 
 
CALLEGARI, C. O Ensino fundamental de Nove Anos. Em: SILVA, A. M. e col. 
(Org.). XIII ENDIPE. Anais… Recife: ENDIPE, 2006. p.379-383. 
 
CORREA, B. C. Crianças aos seis anos no Ensino fundamental: desafios à 
garantia de direitos. Em: 30a REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DIA 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO. Grupo de Trabalho 7- Educação de Crianças de zero a 
seis anos. Anais… Caxambu, MG, 2007. 1 CD-ROM. 
 
____________. Ensino Fundamental de Nove Anos: Velhos e novos problemas. 
Em: Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 313-328, jul./dez. 2010. 
Disponível em: http//www.esforce.org.br.  

_____________. Educação infantil e ensino fundamental: desafios e 
desencontros na implantação de uma nova política. Em: Educ. 
Pesqui. vol.37 no.1 São Paulo Jan./Apr. 2011 

 
CRUZ, M. do C. S.; ALBUQUERQUE, E. B. C. Apropriação da escrita alfabética: é 
possível alfabetizar letrando aos seis anos? Em: 16 o CONGRESSO DE LEITURA 
DO BRASIL. Anais... São Paulo - Campinas – UNICAMP, jul., 2007. 
 
CURY, C.R.J. Os conselhos de educação e a gestão dos sistemas. In: 
FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M.A.S. (org.) Gestão da educação. São Paulo: Cortez, 
2001. 
 



 

 

 

85 

 

CURY, Jamil. Conselhos de Educação: Fundamentos e Funções. REVISTA 
BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO- RBPAE. v.22 – 
n.1 – p. 1-184 – jan./jul. 2006. p. 41-67.  
 
DURAN, Marília Claret Geraes e ALVES, Maria Leila e FILHO, João Cardoso Palma. 
Vinte anos da Política do Ciclo básico na rede estadual paulista. Cadernos de 
Pesquisa. V35, n. 124, p. 83-112, jan/abril. 2006. 
 
FERREIRA, C. R. Ensino fundamental de nove anos: reflexões sobre o 
currículo. XIV ENDIPE. Anais... Porto Alegre: ENDIPE, 2008, 1 CD-ROM. 
 
KOWALTOWSKI. Doris C.C. K. Arquitetura Escolar - o projeto do ambiente do 
ensino- São Paulo- Oficina de Textos, 2011. 
 
LONGO, Larissa Vasconcelos. Atuação do Conselho Municipal de Educação em 
Aurelino Leal. 2015.135f. Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual de 
Santa Cruz- UESC. Ilhéus, agosto de 2015.  
 
MARTINS, A. M. Os Municípios e a escola de nove anos: dilemas e perspectivas. 
Em: SILVA, A. M. e col. Org.). ENDIPE. Anais... Recife: ENDIPE, p.363-377, 2006. 
 
MORO, Catarina. Controvérsias e desafios apontados pelas primeiras 
pesquisas divulgadas em eventos científicos sobre o 1o ano do ensino 
fundamental de 9 anos. In: Congresso Nacional de Educação- EDUCERE. 2009. 
p.9599-9612.  
 
PEREIRA, J. M. Nove anos de Educação Fundamental: acompanhando um 
processo de implantação em um município de Santa Catarina. Pôster. 30o 
REUNIÃO ANPED. Grupo de trabalho 13 – Educação Fundamental. Anais... 
Caxambu, 2007, 1 CD-ROM. 
 
PEREZ, José Roberto Rus. Avaliação do Processo de Implementação: Algumas 
Questões Metodológicas. IN: RICO, E.M. Avaliação das políticas públicas sociais: 
uma questão em Debate. São Paulo: Cortez, 1998. p. 65-73.  
 
PINHEIRO, M. M. K; CAVALCANTE, R. B. Análise de conteúdo: Considerações 
gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades e limitações do método. 
In:  Inf. & Soc.:Est., João Pessoa, v.24, n.1, p. 13-18, jan./abr. 2014 
 
Proposta Político- Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de Formação. SEC, 
Itabuna, 2002. 
 
Proposta Político-Pedagógica Da Escola Grapiúna – Educação Infantil. 
Itabuna/Bahia, 2001. 
 
RAPOPORT, A. Adaptação ao primeiro ano do ensino fundamental. XIV 
ENDIPE. Anais… Porto Alegre: ENDIPE, 2008, 1 CD-ROM. 
 
SANTOS, L. D. N.; BOLZAN, D. P. V. A ampliação do ensino fundamental para 
nove anos: desafios à prática pedagógica. XIV ENDIPE. Anais... Porto Alegre: 
ENDIPE, 2008, 1 CD-ROM. 



 

 

 

86 

 

 
SANTOS, L. L. C. P.; VIEIRA, L. M. F. “Agora seu filho entra mais cedo na 
escola’: a criança de seis anos no ensino fundamental de nove anos em Minas 
Gerais”. Educação & Sociedade. Campinas, vol. 27, n. 96, p. 775-796, Out. 2006. 
 
TEIXEIRA, LUCIA HELENA G. Conselhos Municipais de Educação: autonomia e 
democratização do ensino. CADERNOS DE PESQUISA, v. 34, n. 123, p. 691-708, 
set./dez. 2004. 
 
VIEIRA, Emília Peixoto. A importância dos Conselhos Municipais na garantia 
dos direitos das crianças à Educação Infantil. In: VIEIRA, E.P;  ALVES, C.M.S.D; 
SEDANO, L. Educação Infantil em debate. Curitiba: CRV, 2016. p.17-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

87 

 

ANEXOS 

RESOLUÇÃO CME Nº. 032/2006 
 
 

Ementa: 
 
REGULAMENTA A AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL PARA 9 (NOVE) ANOS DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 
ITABUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto na Constituição Federal, na Lei nº 9.394/96, na Lei nº 
10.172/01, na Lei nº 11.114/05, na Lei nº 11.274/06, os Pareceres CNE nos 6 e 18/05 e 39 e 
41/06, a Resolução CNE nº 3/05 e considerando ainda o Parecer CME nº 002/06 e a 
Resolução CME nº 30/06 do Plenário deste Conselho Municipal de Educação que a esta 
fundamentam e a integra para todos os efeitos, RESOLVE: 
 

I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º Regulamentar a ampliação do Ensino Fundamental, no âmbito do Sistema Municipal 
de Ensino de Itabuna, para Nove anos, como política afirmativa de equidade social, com 
vigência a partir de 2006, segundo o exposto na Lei 11.274 de 06 de fevereiro 2006 que 
altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9.394/96 – LDBEN, dispondo sobre a 
duração de nove (9) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 
seis (6) anos de idade. 
 
Parágrafo primeiro – A Secretaria Municipal de Educação e cultura, deverá promover a 
adequação das escolas municipalizadas organizadas em seriação com implantação de um 
novo projeto pedagógico para atender a antecipação de mais um ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental.  
 
Parágrafo 2º - As Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental com nove anos, 
organizadas em ciclos no ano de 2002 e no ano de 2003 deverão adequar suas propostas 
pedagógicas com base nesta Resolução. 
 
Parágrafo 3º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Departamento de 
Educação Básica, responsável pela supervisão pedagógica das escolas integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino, orientará as escolas da rede municipal de ensino nas 
adequações das suas propostas pedagógicas com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, nas normas do Conselho Municipal de Educação e na presente Resolução, 
visando o redimensionamento da Educação Básica em termos de concepção de ensino e os 
diferentes aspectos de desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 
 
 

II - DA NOVA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Art. 2º No ano de 2006, as escolas municipalizadas de organização seriada que fizerem 
opção para implantação do ensino fundamental de nove anos, com matrículas de crianças 
com seis anos de idade, também assegurará matrícula do ensino fundamental de 8 (oito) 
anos com idade de 7 (sete) a 14 (catorze) anos. 
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Art. 3º A partir do Ano de 2007, o ensino fundamental na rede municipal de ensino, será 
implantado com organização única de nove anos letivos, conforme quadro abaixo: 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Ano/Escolar 
Séries/Ciclos 

Anos Iniciais Anos Finais 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 
9º 

ano 

Idade 6 anos 
7 

anos 
8 

anos 
9 

anos 
10 

anos 
11 

anos 
12 

anos 
13 

anos 
14 

anos 

 
Parágrafo 1º - Os anos de 2006 e 2007 serão considerados anos de transição para 
implantação do ensino fundamental de nove anos na rede municipal de ensino de Itabuna. 
 
Parágrafo 2º - As crianças com idade de sete (sete) anos, que ingressarem no ensino 
fundamental no ano letivo de 2007 e anos posteriores, com ou sem nenhuma experiência 
escolar anterior, devem ser matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental para que se 
evite a distorção idade/série, assegurando-lhes, acompanhamento pedagógico diferenciado. 
 
Art. 4º A partir da publicação desta Resolução as escolas deverão adotar uma nova 
nomenclatura geral, sem prejuízo do que dispõe os Arts. 23 e 24 da LDBEN, considerando o 
conseqüente impacto na Educação Infantil, com a alteração da faixa etária e com a 
ampliação no Ensino Fundamental, adotando a seguinte nomenclatura: 
 

Etapa de Ensino Faixa Etária Prevista Duração 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Creche 
 

Pré-Escola 
 

 
Até 5 anos de idade 

 

Até 3 anos de idade 
 

4 e 5 anos de idade 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Anos Iniciais 

 
Anos finais 

 
 

 
Até 14 anos de idade 

 

De 6 a 10 anos de idade 
 

De 11 a 14 anos de idade 

 
9 anos 

 
5 anos 

 
4 anos 

 
Art. 5º A ampliação do ensino fundamental para nove anos, nas escolas seriadas, 
apresentará a coexistência dos sistemas de 8 (oito) e  9 (nove)  anos, situação que requer 
planejamento das escolas, no sentido da garantia da qualidade e do direito à educação. 
 

Parágrafo único – no caso de transferência de alunos entre os Sistemas de 8 (oito) e 9 
(nove) anos de duração, a avaliação seguirá os critérios de adequação idade/ano/série/ciclo 
escolar, grau de experiência e desenvolvimento do aluno, realizada na própria escola que 
receber o aluno, apontando o ano/série/ciclo em que deverá ser matriculado. 
 

Art. 6º - O professor para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ter a 
formação em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em instituições de 
ensino superior, admitida, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal e para os anos finais do ensino fundamental, graduação plena 
específica. 
 

Parágrafo 1º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura para cumprimento do caput 
deste artigo, promoverá o reordenamento da rede municipal com base na formação dos 
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profissionais docentes em exercício no ensino fundamental, nas escolas com organização 
em séries ou ciclos, de modo a viabilizar formação continuada. 
 

Parágrafo 2º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá promover, além da 
atualização e adequação teórica - prática e administrativa com os professores docentes, 
também para gestores, coordenadores pedagógicos, técnicos e pais, a fim de garantir a 
qualidade nas questões de aprendizagem, dos direitos e necessidades dos alunos do ensino 
fundamental ampliado. 
 

Art. 7º - O Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede Municipal de Ensino, nas escolas de 
organização seriada e ciclada, nortearão suas propostas pedagógicas com a seguinte 
correlação ano/série/ciclo: 
 

Ensino Fundamental de Nove Anos 
Ano/Série/Ciclo 

Anos 
Iniciais 

Ciclo de 
Alfabetização 

1º ano 1ª Série Básica CIN I 

2º ano 1ª Série Regular CIN II 

3º ano 2ª Série CIN III 

4º ano 3ª Série CPA I 

5º ano 4ª Série CPA II 

Anos 
Finais 

6º ano 5ª Série CPA III 

7º ano 6ª Série CAD I 

8º ano 7ª Série CAD II 

9º ano 8ª Série CAD III 
 

Parágrafo 1º - As propostas pedagógicas dos anos iniciais dos alunos de seis a dez anos, 
serão destinadas à alfabetização, ao letramento, ao desenvolvimento do raciocínio lógico e 
a compreensão da vida em sociedade, no espaço e no tempo presente, com avaliação 
diagnóstica e sem contínua retenção, devendo a escola, ao analisar os diferentes aspectos 
do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno, utilizar-se das intervenções pedagógicas 
necessárias. 
 
Parágrafo 2º - As propostas pedagógicas dos anos finais, destinados aos alunos de onze a 
quatorze anos, devem favorecer as especificidades de conteúdos para o desenvolvimento 
do aluno em todas as suas potencialidades com avaliação sistemática e contínua. 
 
Parágrafo 3º - O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos para os alunos de seis 
anos de idade, deverá ser desenvolvido como processo de aprendizagem respeitando o 
desenvolvimento das crianças com disponibilidade de espaços, brinquedos, materiais 
didáticos e equipamentos que configurem um ambiente compatível com o desenvolvimento 
da criança com seis anos de idade, garantindo-se na proposta pedagógica, prioridade para a 
ludicidade, considerando os aspectos bio – psico-sociais. 
 
III - DO DIREITO ADQUIRIDO DAQUELES QUE INICIARAM O ENSINO FUNDAMENTAL 

SOB A ORGANIZAÇÃO ANTERIOR 
 

Art. 8º As crianças matriculadas no Ensino Fundamental com idade de 7 anos no ano de 
2006,na primeira série, poderão concluí-lo com duração de oito (8) anos, desde que 
cumprida a matriz curricular, os dias letivos e as horas de atividades escolares 
correspondentes a esta duração, anteriormente autorizadas. 
 
Art. 9º A educação infantil, a partir de 2007, compreenderá a faixa etária de zero (0) a cinco 
(5) anos, conforme disposto no art. 4º desta Resolução. 
 
Art. 10º - Nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, o processo formal de 
alfabetização somente deverá iniciar-se a partir dos 6 (seis) anos de idade completos ou que 
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venha a completar até 30 de março do ano letivo, de conformidade ao Parecer CNE/CEB nº. 
6/2005, sendo vedado o seu início antes. 
 
Parágrafo Único - Para o aluno que comprovar a conclusão da pré-escola, no ano de 2006, 
fica assegurada sua matrícula, em caráter excepcional e exclusivamente para o ano de 
2007, no 1º ano do ensino fundamental de nove anos na rede municipal, mesmo que não 
tenha a idade de seis anos completos no prazo estabelecido por esta Resolução. 
 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após homologação da presente 
Resolução, no prazo de até oito (8) dias após a referida homologação, expedirá às Escolas 
da Rede Municipal, Portaria visando orientações e procedimentos de sua competência 
atendendo dispositivos da presente Resolução, acompanhada de cópia desta Resolução. 
 

Art. 12 - As unidades escolares da rede municipal de ensino de organização seriada que 
implantaram em 2006 ou venha implantar em 2007 o ensino fundamental de nove anos, 
bem como as unidades escolares com organização em ciclos, devem obrigatoriamente, com 
base no disposto nesta Resolução e respectiva Portaria da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme dispositivo anterior, adaptar os seus Regimentos Escolares e 
os seus Projetos Políticos Pedagógicos à nova organização do ensino fundamental, com 
envio dos referidos documentos ao Conselho Municipal de Educação de Itabuna, até 29 de 
junho de 2007, para análise e aprovação. 
 

Parágrafo Único: Cada unidade escolar ao elaborar sua Proposta Pedagógica, deve fazê-la 
garantindo a articulação família, escola e comunidade à luz das orientações estabelecidas 
na Proposta Pedagógica da Escola Grapiúna, das orientações do MEC sobre Currículo, 
Inclusão da Criança de seis (6) Anos no Ensino Fundamental de Nove Anos e 3º Relatório 
do Programa de Ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos e a presente Resolução.    
 

Art. 13 - A implantação do ensino fundamental de nove anos com a conseqüente 
reorganização da educação infantil, representa no Município de Itabuna uma nova cultura 
educacional, atendidas as legislações vigentes. 
 

Parágrafo Único: Todas as escolas de Educação Infantil deverão readequar suas Propostas 
Pedagógicas, para Educação Infantil de 0 a 5 anos, enviando-as ao Conselho Municipal de 
Educação de Itabuna no prazo de até 29 de junho de 2007, para análise e aprovação. 
 

Art. 14 - Todos os princípios aqui expostos aplicam-se às escolas organizadas em ciclos, 
municipalizadas e, ou conveniadas organizadas na modalidade seriada, bem como às 
escolas de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, que são livres para 
organizar o Ensino Fundamental que oferecem, ou que venham oferecer, no prazo 
estabelecido pela Lei 11.274/06, mas, com obediência às normas fixadas por este sistema 
municipal de ensino,  pela presente Resolução e nas orientações e deliberações emanadas 
pelo Conselho Estadual de Educação. 
 

Art. 15 – Os casos omissos e as questões normativas que se fizerem necessários serão 
resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação. 
 

Art. 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua homologação e publicação, 
revogando-se as disposições em contrário e em especial, a Resolução CME 030/2006. 
 
 

Sala de Reuniões do CME, em 18 de dezembro de 2006. 
 
 
 

Anorina Alves Smith Lima 
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Presidente do CME de Itabuna 

 
 
                                 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA  

Rua Adolfo Maron nº 82, 2º andar, salas 09, 10, 11. 
Centro – Itabuna‐Ba – CEP: 45.600.000  

Fone/Fax: (73) 3617‐7299 ‐ E‐mail: cmeitabuna@ig.com.br 

 

 
 
 
 
 

Resolução CME nº  062 /2009 
 

Ementa:  
 “Altera a Resolução CME nº. 032/ 2006 que 
dispõe sobre a ampliação do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos do Sistema 
Municipal de Ensino de Itabuna e dá outras 
providências.”  

 
 

Art. 1º - O Art. 10º da Resolução CME nº 032/2006, passa a ter a redação 
que se segue:   

Art. 10º Nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino, o processo 
formal de alfabetização somente deverá iniciar-se a partir dos 6 ( seis ) anos de 
idade completos ou que venha a completar em até 31 de março do ano letivo, de 
conformidade ao Parecer CNE/CEB nº 6/2005, sendo vedado seu inicio antes.  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
 
 

Itabuna, 09 de dezembro 2009 
Maria Lúcia Tourinho Bittar Santos 

Presidente do CME 
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA  

Rua Adolfo Maron nº 82, 2º andar, salas 09, 10, 11. 
Centro – Itabuna‐Ba – CEP: 45.600.000  

Fone/Fax: (73) 3617‐7299 ‐ E‐mail: cmeitabuna@ig.com.br 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ITABUNA 

CAPITULO I 
 

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 
 

 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna - C.M.E, órgão colegiado do 

Sistema Municipal de Ensino, nos termos do Art. 18, inciso III da Lei Federal nº 9394/96 – 

Lei de .Diretrizes e Bases da Educação, de caráter permanente, criado pelo art. 249 da Lei 

Orgânica Municipal de Itabuna (LOMI) e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.657/94, tem 

seu funcionamento normatizado pelo presente Regimento Interno, observadas as normas e 

disposições da legislação pertinente. 
 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna - C. M. E tem como finalidade 

formular as diretrizes e prioridades da política de Educação do Sistema Municipal de 

Ensino, exercendo funções normativas, consultivas, deliberativas, fiscalizadoras, 

mobilizadoras e de acompanhamento e controle social. 
 

Art. 3º - São competências e atribuições do Conselho Municipal de Educação: 
 

I- interpretar a legislação federal, estadual e municipal do ensino no âmbito de sua 

competência e jurisdição; 
 

II- elaborar e/ou reformular e aprovar seu Regimento Interno; 
 

III - fiscalizar a aplicação de recursos para a educação nos termos estabelecidos pela 

Constituição, Lei Federal nº 9424/96, Lei Federal nº 9394/96 (L. D. B.), legislação pertinente 

e convênios para obtenção de programa e/ou suplementação e/ou auxílio financeiro; 
 

IV- promover simpósios e fóruns sobre temas da educação brasileira e local; 
 

V- dar parecer sobre matéria pedagógica, por solicitação de entidades interessadas; 
 

VI- fixar normas para autorização e ou renovação de funcionamento e inspeção de 

estabelecimentos ou instituições do Sistema Municipal de Ensino; 
 

VII- estabelecer normas para elaboração e ou atualização e aprovação dos Regimentos 

Escolares; 
 

VIII- observar o cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais pelas Unidades 

Escolares do Sistema Municipal de Ensino; 
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IX- estabelecer normas de organização e regulamentação das Unidades Escolares do 

Sistema Municipal de Ensino que se referem a: 
 

a) matrícula, transferência e regularização da vida escolar de alunos das Unidades 
Escolares;  

b) o ingresso no Ensino Fundamental;  
c) parâmetro para número de alunos por professor; 

 
 

d) oportunidades educacionais apropriadas para jovens e adultos; 
e) condições adequadas para o Atendimento Educacional Especializado - AEE; 
f) oferta do Ensino Fundamental em tempo integral;  
g) orientação de funcionamento de creches e pré-escolas no âmbito do sistema; 
h) procedimentos para a avaliação escolar do aluno; 

 

X- manter intercâmbio com o Conselho Nacional e Estadual de Educação, com os 

demais Conselhos de Educação e instituições educacionais do país; 
 

XI- observar o cumprimento de normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação; 
 

XII - dar parecer e aprovar relatório anual das Ações/Atividades da Secretaria Municipal 

da Educação, incluindo dados sobre a execução financeira; 
 

XIII - emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza 

pedagógicas que lhe forem submetidas pelo Executivo ou Legislativo Municipal e por 

Entidades de âmbito municipal; 
 

XIV - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em 

matéria de educação, representando junto às autoridades competentes, quando for o caso; 
 

XV - convocar e realizar bianualmente o Congresso Municipal de Educação para 

apreciar o Plano Municipal de Educação com avaliação e reavaliação da execução das 

ações da Política da Educação no Município; 
 

XVI- elaborar e aprovar o Regimento Interno do Congresso Municipal de Educação; 
 

XVII - participar da elaboração do orçamento municipal relativo à educação; 
 

XVIII - compor órgãos colegiados de que deva participar por força de lei ou de 

convênios mediante deliberação da Plenária para escolha de seu representante; 
 

XIX - estabelecer normas para o funcionamento dos Conselhos Escolares Municipais; 
 

XX- deliberar sobre assuntos afins ou correlatos e quaisquer outros que lhes sejam 

submetidos pelo Secretário da Educação e pelas Escolas; 
 

XXI- manifestar-se sobre criação, ampliação, desativação e localização de escolas 

municipais; 
 

XXII- acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor 

alternativas para seu atendimento; 
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XXIII- acompanhar, anualmente, o processo de reordenamento de níveis de ensino e 

oferta de vagas da rede municipal de ensino para definição de áreas de jurisdição das 

escolas; 
 

XXIV- estabelecer diretrizes para elaboração do Projeto Político Pedagógico das 

Unidades Escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino. 
 

XXV- definir as diretrizes curriculares para a educação infantil e ensino fundamental, de 

acordo com a legislação e as normas nacionais e estaduais pertinentes; 
 
 

 

XXVI- incentivar a integração das redes de ensino municipal, estadual e particular, no 

âmbito deste Município; 
 

XXVII- estudar e sugerir medidas que visem à expansão qualitativa e quantitativa do 

ensino municipal; 
 

XXVIII- acompanhar e sugerir emendas no orçamento municipal relativo à educação – 

Lei de Diretrizes Orçamentária - L. D. O; 
 

XXIX - realizar estudos, consultas, pesquisas sobre a situação do ensino neste 
município; 

 

XXX- promover sindicâncias e inquéritos por meio de comissões especiais em qualquer 

dos estabelecimentos e/ou órgãos do Sistema de Ensino, em caso de denúncias 

formalizadas; 
 

XXXI- publicar anualmente relatório de suas atividades; 
 

XXXII- exercer outras atribuições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB nº 9.394/96, Lei Municipal nº 1.657/94, Lei do Sistema Municipal de 

Educação nº 1.968/2005 e normas complementares ou outras decorrentes das funções 

deste Conselho. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO 
 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna é constituído de diversos 

segmentos representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil legalmente 

constituída, assegurada a representação dos segmentos sociais, nos termos que disciplina 

a Lei Orgânica do Município de Itabuna. 
 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna compõe-se de membros 

titulares e suplentes, eleitos e indicados pelas suas respectivas entidades e órgãos e 

nomeados pelo Prefeito. 
 

Parágrafo Único - Nas licenças e impedimentos dos Conselheiros titulares, assumirão 

os respectivos suplentes, convocados por ato do Presidente, para atender a necessidade de 

presença mínima estabelecida neste Regimento. 
 

Art. 6º- Na composição do Conselho encontra-se assegurado as seguintes 
representações: 
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I - representantes da Secretaria Municipal da Educação;  
II - representantes de docentes da Rede Pública Municipal e Estadual, indicados pela 

respectiva entidade;  
III - representante dos Gestores das Escolas Públicas Municipais, escolhidos em 

assembléia; 
IV - representante de professores da UESC – Universidade Estadual de Santa 
Cruz; V - representantes das Escolas Privadas de Educação Infantil;  
VI- representantes de pais de alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal e 

Estadual, escolhidos em assembléia;  
VII- representantes de alunos da Educação Básica Pública Municipal e Estadual, 

escolhidos em assembléia; 
VIII - representante do Conselho Tutelar; 

IX - representante da Direc/07- Diretoria Regional de Educação; 
X - representante da Entidade Sindical do Magistério Municipal Público de Itabuna, 

indicado por sua diretoria; 
XI- representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
XII- representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar;  
XIII ‐ representante dos Servidores Técnico-Administrativos da Rede Municipal, 

escolhido em assembléia;  
XIV‐ representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 7º - Os Conselheiros terão tempo de mandato diferenciado, cuja escolha ocorrerá 

na primeira reunião de sua instalação para mandato de 2 (dois) anos por 3/4 dos 

Conselheiros e, para mandato de 3 (três) anos, por ¼ dos Conselheiros. 
 

Parágrafo Único – O Presidente do Conselho apresentará sugestões de critérios e 

indicações para a escolha dos mandatos, cabendo ao Plenário a decisão. 
 

Art. 8º - É vedada a acumulação de representação por parte do Conselheiro que 

apenas representará uma entidade, órgão ou segmento com assento no Conselho. 
 

Art. 9º - A composição do Conselho Municipal de Educação só poderá ser alterada por 

decisão de maioria absoluta dos seus membros, nos termos disciplinados pela Lei Orgânica 

Municipal. 
 

Parágrafo Único – A alteração da composição de Conselheiros ocorrerá mediante 

requerimento da entidade interessada, apresentado ao Conselho, submetido à apreciação 

do Plenário para decisão final. 
 

 

CAPÍTULO III 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSELHEIRO 
 

 

Art.10º- A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público, 

gozando os Conselheiros das vantagens estabelecidas em atos e prerrogativas de lei. 
 

Art.11º- Cabe aos membros do Conselho Municipal de Educação: 
 

I- cumprir e fazer cumprir este Regimento;  
II- participar da eleição para presidente e vice presidente do Conselho Pleno e das 

Câmaras , nos termos estabelecidos neste regimento;  



 

 

 

96 

 

III- participar das sessões do Conselho, justificando previamente suas faltas e 
impedimentos; 

IV- participar dos debates e votar nas matérias de caráter deliberativo; 
V- relatar, na forma e prazos fixados, os processos que lhes foram distribuídos;  
VI- discutir e votar a matéria constante da ordem do dia do Plenário e das 
Câmaras; VII- submeter ao colegiado matérias para sua apreciação e decisão; 
VIII- pedir vista de processos antes de iniciada sua votação;  
IX- requerer, justificando antecipadamente, destaque ou preferência para discussão e 

votação de qualquer matéria incluída na ordem do dia;  
X- representar o Conselho sempre que designado pelo Presidente. 

 

Art. 12º- Os Conselheiros ficam dispensados da freqüência em suas repartições e 

trabalho nos dias em que estejam participando das reuniões do Conselho, desde que, para 

isto exista coincidência de horários ou quando em viagens a serviço do Conselho. 
 

Parágrafo Único- O Presidente do Conselho expedirá comunicação aos locais de 

trabalho dos Conselheiros para cumprimento do artigo anterior. 
 

Art.13º- Os Conselheiros, observado o que dispõe a legislação pertinente, farão jus à 

percepção de diárias e passagens quando em viagem a serviço do órgão. 
 

Art.14º- Os Conselheiros farão jus ao recebimento de uma gratificação no percentual 
de 10% (dez por cento) de um salário mínimo para ajuda de custo com as despesas de 
transporte e alimentação, paga pelo Executivo Municipal por representação em reunião 
ordinária e extraordinária a que comparecer em função da natureza relevante dos serviços 
prestados ao Município. 

§ 1º- O Conselheiro ausente só fará jus ao recebimento da gratificação, quando estiver 

em missão oficial representando o Conselho. 
 

§ 2º- Para atendimento ao disposto no “Caput” do artigo anterior, por sessão, serão 

computadas apenas uma por dia e máximo de seis reuniões mensais. 
 

Art. 15º- Fica assegurado ao Conselheiro Presidente do Conselho Pleno, servidor da 

Secretaria Municipal de Educação, a disponibilidade da sua carga horária integral para o 

exercício de suas funções no Conselho Municipal de Educação durante o seu mandato. 
 

Art. 16º- Fica assegurado ao Conselheiro Presidente das 
Câmaras  da 

Educação Básica 
e do 

FUNDEB, servidor da Secretaria Municipal de Educação, a disponibilidade  de 20 
horas de 
sua carga horária, para o exercício de suas funções  no 
Conselho 

Municipal de 
Educação 

durante o seu mandato.   
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

DA ESTRUTURA DO CONSELHO 
 

Art. 17º - O Conselho Municipal de Educação tem a seguinte organização: 
 

I- plenário  
II- presidência  
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III- câmaras: 
 

a) Câmara da Educação Básica  
b) Câmara do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 
 

IV- comissão permanentes 
V- comissões especiais 
VI- apoio técnico administrativo e pedagógico: 

 

a) secretaria geral  
b) assessoria e consultoria  

 
 
CAPÍTULO V 

 

DO PLENÁRIO E SEU FUNCIONAMENTO 
 

 

Art. 18º – O Plenário é constituído pela totalidade dos Conselheiros que compõem as 

Câmaras de Educação Básica – CEB e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB. 
 

Art. 19º - O Plenário é o órgão deliberativo do Conselho Municipal de Educação e 

reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, em sessões públicas, 

convocadas pelo Presidente, em data, horário e local previamente fixado, deliberando com 

maioria simples dos membros presentes. 
 

§1º – As reuniões de que trata o caput, serão convocados pelo (a) Presidente, de ofício 

ou a requerimento de, no mínimo, 2/3 (dois) terços dos seus membros, ou pelo Secretário 

da Educação. 
 

§2º- As reuniões ordinárias do Conselho Pleno serão realizadas conforme calendário 

aprovado em sessão do Conselho Pleno, em data previamente fixada. 
 

Art. 20º- O Colegiado, por sua Plenária e Câmaras, manifestar-se-á sobre matéria de 

sua competência por meio de: 
 

I- Parecer;  
II- Resolução. 

 

Art. 21º - As decisões do Plenário do Conselho Municipal de Educação terão forma de 

resoluções de caráter normativo ou de recomendação, e serão tomadas por maioria de seus 

membros, à exceção dos casos que a lei ou este Regimento Interno exijam quórum 

especial. 
 

Art. 22º - As matérias a serem submetidas à apresentação e decisão do Conselho 

serão encaminhadas à Secretaria Geral que as registrará, abrindo processo e procedendo a 

sua instrução, com vista à distribuição. 
 

 

SEÇÃO I 

 

DAS REUNIÕES E SESSÕES 
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Art.23º - As reuniões do Conselho serão sempre realizadas em sua sede ou, 

excepcionalmente, em outro local, por deliberação da maioria absoluta de seus membros. 
 

Parágrafo Único - Será considerado renunciante o Conselheiro que, sem justificativa, 

faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas, devendo a presidência 

comunicar a instituição a qual o conselheiro representa para as providências cabíveis de 

substituição. 
 

Art. 24º - As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão: 

 

I- Ordinárias: 

 

a) tri - anualmente, realizadas para eleição do Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho e posse dos novos Conselheiros;  

b) anualmente, para eleger as Câmaras do Conselho, aprovação do Relatório Geral da 
Gestão do Conselho e aprovação do Relatório da Secretaria Municipal de Educação; 

c) mensalmente, previstas no calendário anual aprovados pela plenária deste 
Colegiado. 

 

II- Extraordinárias: 
 

a) ocorrendo sempre que houver assunto de urgência e de excepcional interesse a ser 

tratado por convocação do Presidente do Conselho de ofício ou a requerimento de 1/3 (um 

terço) dos membros do Conselho. 
 

b) convocadas por requerimento protocolado, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, ou no curso da reunião ordinária, e nelas não se tratará de assuntos 

estranhos aos de sua convocação. 
 

Art. 25º- O quórum exigido para instalação de reunião será de metade mais 01 (um) 

dos membros do Conselho, em primeira chamada, e com qualquer número, em segunda 

chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação. 
 

Art. 26º- Qualquer pessoa poderá participar das reuniões do Conselho com direito 
apenas a  

voz. 
 

Parágrafo Único- Em caso de participação com objetivo de formular denúncia ou 

pedido de esclarecimento, deverá ser feita a solicitação ao Conselho, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

Art. 27º – Dependerão da presença de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho e 

de maioria absoluta de votos as deliberações sobre as seguintes matérias: 
 

I- eleição do Presidente e do Vice-Presidente; 
 

II- revisão e Alteração do Regimento; 
 

III- aprovação de Parecer. 
 

Art. 28º - Na primeira reunião ordinária mensal do Conselho, será distribuído aos 

Conselheiros o calendário das reuniões de cada mês, devidamente aprovado pela Plenária 

do Colegiado. 
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Art. 29º – No Conselho serão realizadas reuniões solenes, a requerimento de qualquer 

Conselheiro e, ou entidade e órgão público com assento neste Colegiado, aprovado por 

maioria dos Conselheiros, para o fim de se prestar homenagens especiais ou comemorar 

datas cívicas ou de relevante significação para a Comunidade. 
 

Art. 30º - O Presidente realizará sempre que houver necessidade, reunião com a 

Secretaria Geral, Assessorias e Câmaras para providências e encaminhamentos. 
 

Art. 31º - As Reuniões Plenárias do Conselho terão duração de três horas, podendo ser 

prorrogadas por meia hora, caso a matéria já esteja em discussão. 
 

Art. 32º- As Reuniões Plenárias do Conselho obedecerão à seguinte ordem 

 

I- expediente, com duração máxima de um hora, obedecendo a seguinte seqüência: 
 

a) abertura; 
b) leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 
c) leitura de correspondências;  
d) comunicações, moções e indicações. 

 

II- ordem do dia,com: 
a) discussão e votação da matéria em pauta. 

 

III- o que ocorrer; 
IV- encerramento. 

 

Parágrafo Único- Nenhuma matéria será objeto de discussão e votação pelo Plenário 

se não tiver incluída na Ordem do Dia. 
 

Art. 33º- Qualquer Conselheiro poderá formular pedido de vista sobre matéria incluída 

na Ordem do Dia. 
 

§ 1º- Formulado o pedido de vista, a matéria será automaticamente retirada da Ordem 

do Dia, ficando a sua discussão e votação transferidas para a próxima reunião ordinária do 

Conselho. 
 

§2º- Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista formulado depois de anunciada a 

votação. 
 

§3º- Os assuntos incluídos na pauta da sessão que, por qualquer motivo, não forem 

discutidos e votados, deverão constar, obrigatoriamente, na pauta da sessão ordinária 

imediata. 
 

Art. 34º - O Plenário somente discutirá e votará na Ordem do Dia, em regime de 

urgência, matérias que já tenham obtido pareceres das Câmaras. 
 

Art. 35º - O Plenário decidirá sobre pedido de destaque ou preferência para discussão e 

votação de qualquer matéria incluída na Ordem do Dia. 
 

Art. 36º - A dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno, e sua aplicação na 

prática, constitui questão de ordem que poderá ser suscitada em qualquer fase da reunião. 
 

Art. 37º- As questões de ordem serão formuladas, no prazo de 02 (dois) minutos, com 

clareza e com a indicação das disposições frente às situações que se pretende elucidar. 
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Art. 38º - Todas as questões de ordem suscitadas durante a reunião serão resolvidas 

pelo Presidente do Conselho, ressalvado o disposto no inciso XIII do artigo 53. 
 

Art. 39º- Os titulares de órgãos da Secretaria Municipal de Educação, em cargos de 

chefia ou de funções de assessoramento, deverão comparecer às sessões do Conselho 

para prestarem esclarecimentos e fornecerem informações, quando convocados: 
 

I- pelo Presidente;  
II- pela maioria dos membros presentes à sessão. 

 
 

 

SEÇÃO II 
 

DAS DECISÕES DO CONSELHO 
 

Art. 40º - As matérias submetidas à apreciação do Conselho se revestirão em forma de 

parecer, instrumento através do qual os Conselhos por sua plenária e Câmaras exteriorizam 

e corporificam as suas deliberações sobre assuntos, matérias e questões que lhe são 

submetidas. 
 

§1º - Para cada matéria submetida à apreciação do Conselho, haverá um relator 

indicado pelo (a) presidente para sua relatoria. 
 

§2º- O Conselheiro relator terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento do processo para apresentar seu parecer, salvo o período de diligência, 

podendo esse prazo ser dilatado por deliberação da Presidência. 
 

§ 3º- O parecer de que trata o parágrafo anterior será apresentado a Secretaria Geral 

do Conselho Municipal de Educação, por escrito, 48 (quarenta e oito) horas antes da 

reunião Plenária. 
 

Art. 41º- O Parecer deverá compor-se dos seguintes requisitos: 
 

I- relatório contendo: 
 

a) histórico;  
b) fundamentação; 
c) conclusão e voto do(a) relator(a);  
d) deliberação da plenária e ou Câmara. 

 

Art. 42º - A apreciação da matéria constante da Ordem do Dia obedecerá à seguinte 

disposição: 
 

I- Apresentação da matéria em pauta, ou do parecer em seu inteiro teor; 
 

II- Discussão da matéria em pauta, durante os minutos estabelecidos neste Regimento, 

onde o (a) Presidente encerra a discussão submetendo à votação; 
 

III- Votação pelos Conselheiros, podendo a proposta ser aprovada ou rejeitada pela 

maioria, conforme o disposto neste Regimento; 
 

IV- Deliberação submetida à homologação do Secretário Municipal da Educação nas 

matérias previstas expressamente neste Regimento. 
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§ 1º As matérias constantes de parecer deverão obedecer aos dispositivos disciplinados 

no artigo anterior. 
 

§ 2º- Após as considerações do relator, o Presidente procederá à votação e proclamará 
o resultado, só admitindo o uso da palavra para o encaminhamento da votação ou 
invocação de questões de ordem. 

§ 3º- A questão de ordem a que se refere o parágrafo anterior só poderá ser invocada 

por infração regimental ou de norma legal. 
 

 

 

§ 4º- Qualquer Conselheiro poderá falar sobre a matéria, objeto da discussão, durante 5 

(cinco) minutos, prorrogáveis por igual tempo. 
 

§ 5º- O Conselheiro somente poderá falar mais de uma vez sobre a matéria em 

discussão mediante solicitação de aparte para apresentar argumento novo à matéria, 

cabendo ao relator a decisão final suscitada no debate. 
 

§ 6º- O parecer se vencido, poderá, a requerimento do relator e por decisão do 

Plenário, ser publicado com o voto vencedor. 
 

Art. 43º- As declarações de voto serão transcritas em ata, registrando-se o nome do 

seu autor. 
 

Art. 44º - Havendo mais de um processo versando sobre o mesmo objeto, o Conselho 

se manifestará sobre um deles, e o Presidente despachará os demais, adstrito ao já 

decidido, anexando-lhes cópia de decisão original. 
 

Art. 45º - Os pareceres das Câmaras, quando opinativos, serão juntados aos 

respectivos processos e submetidos ao Plenário. 
 

Art. 46º - O Presidente do Conselho poderá apresentar e discutir qualquer matéria 

submetida à apreciação do Plenário, hipótese em que passará a presidência ao seu 

substituto legal, reassumindo-a logo após a sua fala. 
 

Art. 47º - As decisões do Conselho são formalizadas e divulgadas por meio de 
Resoluções. 

 

Art. 48º- As Resoluções de caráter normativo que impliquem em medidas 

administrativas deverão ser homologadas pelo Secretário Municipal da Educação, e 

encaminhadas para publicação no Diário Oficial do Município no prazo de quarenta e oito 

horas. 
 

§ 1º- A homologação de que trata o artigo anterior, deverá ocorrer no prazo de cinco 

dias úteis após o recebimento pelo Titular da Secretaria Municipal da Educação, de 

Resolução do Conselho, devidamente aprovada por sua Plenária. 
 

§ 2º- Decorrido o prazo do parágrafo anterior, sem a manifestação do Secretário 

Municipal da Educação, considerar-se-á tacitamente homologada a deliberação da Plenária 

do Conselho expressa na Resolução. 
 

§ 3º- Quando o Titular da Secretaria Municipal de Educação, manifestar-se contrário em 
parte ou no todo nas deliberações para sua homologação, comunicará ao Presidente do  
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Conselho, dentro do prazo referido no § 1º, com justificativas do veto, podendo o Conselho 

rejeitá-lo, por maioria de seus membros, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento 

da comunicação. 
 

§ 4º- Esgotado o prazo, o silêncio do Conselho importará em acolhimento do veto. 
 

§5º- As Resoluções de caráter de recomendação e as demais de caráter normativo 

independem da homologação. 
 

§6º- As Resoluções do Conselho, bem como decisões e temas tratados em plenário do 

Conselho Pleno, deverão ser amplamente divulgadas; 
 

 

Art. 49º - Para efeito do disposto no artigo anterior não serão computados os dias 

compreendidos nos períodos regimentais de recesso do Conselho. 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

DA ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES DO CONSELHO PLENO E DAS CÂMARAS 
 

 

Art. 50º- O Conselho Municipal de Educação será presidido por Conselheiro eleito por 

seus pares. 
 

§ 1º - Aos Conselheiros titulares fica assegurado o direito a candidatura e ao voto a 

presidente e ou vice-presidente. 
 

§ 2º- Fica impedido de ocupar o cargo de presidente da Câmara do FUNDEB, 

representante do Governo Municipal ou órgão governamental, conforme estabelece o § 6º 

do Art. 24 da Medida Provisória nº 339 de 28/12/06 
 

Art. 51º - O Conselho Pleno elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, em escrutínio 

secreto e por maioria de votos para mandato de 03(três) anos, permitida a reeleição. 
 

§ 1º - A apresentação e inscrição das chapas concorrentes deverão cumprir o prazo de 

até 48 h ( quarenta e oito horas) antes do referido pleito. 
 

§2º - A eleição realizar-se-á 15 (quinze) dias antes do término do mandato. 
 

§ 3º - Em caso de chapa única/ consensual, é facultativo o voto por aclamação. 
 

§4º- Não ocorrendo maioria absoluta no primeiro escrutínio, proceder-se-à ao segundo, 

concorrendo somente os 02 (dois) mais votados, considerando-se eleito o que obtiver maior 

número de votos e, em caso de empate, o mais antigo no exercício das funções de 

Conselheiro. 
 

§5º- A posse do Presidente e do Vice-Presidente ocorrerá na primeira reunião do 

Conselho após o encerramento dos mandatos anteriores, em sessão presidida pelo 

Secretário da Educação do Município ou por seu representante legal. 
 

Art. 52º-. As Câmaras da Educação Básica e do FUNDEB, elegerá o Presidente e o 

Vice-Presidente em escrutínio secreto e por maioria de votos para mandato de 01 (um) ano, 

permitida a reeleição. 
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CAPÍTULO VII 

 

DA PRESIDÊNCIA 
 

 

Art. 53º- A Presidência, órgão diretor do Conselho, é exercida pelo (a) Presidente (a) e, 

nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente. 
 

§ 1º - Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho o cargo será exercido 

pelo Vice Presidente, que o sucederá, completando o mandato, ocorrendo vacância do 

cargo. 
 

 

§2º - Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, o cargo será 

assumido pelo (a) presidente das Câmaras alternadamente com base no cronograma de 

reuniões ordinárias; 
 

§3º - Na ausência ou impedimento dos Presidentes das Câmaras, será convocado o 

Presidente de Honra do Conselho, e ou o Conselheiro mais antigo no exercício da função; 
 

Art. 54º– Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Educação: 
 

I- representar o Conselho; 
 

II- cumprir e fazer cumprir o Regimento; 
 

III- convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
 

IV- solicitar as providências e os recursos necessários ao bom funcionamento do 
Conselho; 

 

V - distribuir os processos, indicando os Conselheiros que deverão analisá-los; 
 

VI- conceder licença aos membros do Conselho, quando requisitada formalmente; 
 

VII - comunicar à Secretaria Municipal da Educação o término do mandato dos 
membros do Conselho;  
VIII- convocar o Consultor Técnico, quando julgar necessário, atribuindo-lhes tarefas de 

assessoria; 
IX- estabelecer a pauta de cada sessão plenária; 

 

X- decidir sobre as questões de ordem, cabendo recurso ao Plenário; 
 

XI- deliberar, em situações emergenciais com “ad referendum” do Plenário; 
 

XII- proclamar os resultados das votações; 
 

XIII- submeter ao Plenário, matérias para sua apreciação e decisão; 
 

XIV- subscrever, expedir e fazer executar as resoluções do Conselho; 
 

XV- distribuir entre os membros das Câmaras matérias submetidas à apreciação do 

Conselho; 
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XVI- encaminhar ao Secretário da Educação, matérias que dependem de sua 
homologação; 

 

XVII- exercer internamente supervisão e controle de todos os setores que integram o 

Conselho; 
 

XVIII- representar ou fazer representar o Conselho em atos e cerimônias públicas, bem 

como em órgãos e entidades que envolvam a sua participação, de acordo com a legislação 

específica; 
 

XIX- autorizar despesas e pagamentos e aprovar a proposta orçamentária do Conselho; 
 

XX- indicar ao Secretário da Educação, os nomes para preenchimento do quadro de 

funções gratificadas do Conselho, após aprovação pelo Plenário; 

 

XXI- requisitar ao Poder Público Municipal a liberação de profissionais para atuarem nas 

funções técnicas e administrativas do Conselho; 
 

XXII- assinar a correspondência do Conselho; 
 

XXIII- constituir comissões especiais temporárias, integradas por conselheiros e 

especialistas, para realizar estudos de interesse do Conselho; 
 

XXIV- expedir normas que regulamentarão os serviços da Secretaria Executiva bem 
como suas respectivas seções.  

XXV- exercer outras atribuições inerentes ao cargo. 
 

Art. 55º - É vedado ao Presidente atuar em quaisquer processos na função de relator; 
 

Art. 56º - Podem ser constituídas, por iniciativa do Presidente do Conselho, por decisão 

da maioria do Plenário, comissões especiais temporárias ou grupos de trabalho, integrados 

por membros do Conselho, com finalidade, competência e duração definidas no ato de sua 

constituição. 
 

Art. 57º- Ao Presidente só será permitido participar da votação em caso de: 
 

I- empate, dando o voto de qualidade, na própria reunião; 
 

II- quando a votação só atingir 2/3 dos membros votantes. 
 

Art. 58º - Cabe ao Vice-Presidente: 

 

I- substituir o Presidente, em seus impedimentos; 
 

II- auxiliar o Presidente sempre que este o convocar; 
 

III- cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos. 
 

Art. 59º- O Secretário da Educação é considerado Presidente honorário do Conselho, 

devendo presidir as sessões plenárias a que comparecer, sem direito a voto. 
 

Art. 60º - O Conselho Municipal de Educação concederá o título de Presidente de 

Honra ao conselheiro que no cargo de presidente preencha os seguintes requisitos: 
 

I- assumido mais de um mandato;  
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II- reconhecimento por votação da maioria absoluta do plenário como tendo contribuido 
para qualidade da educação;  

III- reconhecida atuação e elevação do Conselho em nível municipal, estadual e 

nacional, por decisão da maioria absoluta do plenário. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS CÂMARAS 
 

Art. 61º - As Câmaras são órgãos deliberativos do Conselho que têm como atribuições, 

examinar e relatar as matérias submetidas à sua apreciação, através de parecer. 
 

Parágrafo Único- As matérias de caráter deliberativo aprovados pelas Câmaras 

deverão ser submetidas ao Plenário para apreciação e decisão final. 
 

Art. 62º - O Conselho Municipal de Educação de Itabuna compõe-se de duas Câmaras: 
 

I- Câmara da Educação Básica.  
II- Câmara do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
 

 

§ 1º- A designação do Conselheiro para integrar uma das Câmaras consoante a 

entidade que representa é ato do Chefe do Poder Executivo conforme disposto na Lei nº 

2.035 de 15 de junho de 2007. 
 

§2º- Os Conselheiros serão distribuídos em Câmaras, cuja composição dar-se-á por ato 

da presidência, respeitando a conveniência do Colegiado. 
 

§3º - É vedado o remanejamento interno de Conselheiros entre as Câmaras. 
 

Art. 63º- São competências comuns das duas Câmaras: 

 

I.  elaborar seu Regimento Interno;  
II. apreciar as matérias que lhes sejam submetidas, deliberando sobre elas;  
III. responder as consultas ou pedidos de esclarecimentos sobre matéria de sua 

competência, encaminhando o texto ao plenário para conhecimento ou, se for o caso, para 

deliberação;  
IV. opinar sobre questões que envolvam interpretação doutrinária da legislação de 

ensino, em matéria de sua competência, procedendo na forma do inciso anterior;  
V. realizar estudos e debates sobre temas educacionais, com iniciativa própria ou a 

pedido do Plenário; 
VI. promover diligências para instrução dos processos ou para atender a determinação 

do Plenário;  
VII. propor medidas e encaminhamentos visando a melhoria dos trabalhos do 
Conselho; VIII. pronunciar-se sobre a pauta de suas reuniões, podendo priorizar ou 
suspender a 

análise de matéria;  
IX. eleger seu respectivo Presidente e Vice-Presidente, na forma prevista neste 

Regimento. 
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Art. 64º - As Câmaras terão Regimentos Próprios com competências e atribuições 

especificas no âmbito de sua atuação, disciplinados consoante ao disposto na Lei nº 1.657 

/94, Lei Municipal 1.968/05, Lei nº 2.035/07 e neste Regimento. 
 

Parágrafo Único - Aplicam-se às Câmaras as disposições contidas neste Regimento 

referentes à eleição dos seus presidentes, mandato dos Conselheiros e sessões plenárias. 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS COMISSÕES 
 

Art.65º - O Conselho Municipal de Educação tem como comissão permanente a 

Comissão Permanente de Avaliação Escolar- COPAE- 
 

Art. 66º - A Comissão Permanente de Avaliação Escolar - COPAE - tem a finalidade de 

acompanhar as políticas públicas propostas e desenvolvidas no âmbito das escolas do 

Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 
 

Art. 67º - A Comissão Permanente de Avaliação Escolar - COPAE terá a seguinte 

composição:  
I. Conselheiros titulares e representantes suplentes, sendo 02 (dois) membros da 

Câmara do FUNDEB e 02 (dois) membros da Câmara da Educação Básica, sendo 01 

desses membros, obrigatoriamente os seus Presidentes. 
 

II. O Presidente do Conselho Pleno em exercício e (01) um técnico pedagógico do 

Conselho Municipal de Educação de Itabuna. 
 

§1º - O Presidente e o técnico pedagógico do Conselho serão membros natos da 

Comissão Permanente de Avaliação Escolar- COPAE. 
 

§2º - A Comissão terá a sua composição alterada quando houver substituição dos seus 
membros no Conselho Pleno e eleição de Presidente do Conselho.  

§3º - A  COPAE vez instalada elegerá o(a) coordenador(a) de suas atividades. 
 

Art. 68º- São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Escolar: 

 

I. Realizar visitas periódicas para acompanhar desenvolvidas no âmbito das unidades 
escolar e elaborar em formas de devolutas as referidas unidades. As políticas públicas 
propostas e relatórios enviando recomendações  

II. Acompanhar e avaliar os indicadores de qualidade no processo educativo, 

considerando os critérios estabelecidos no anexo único da Resolução CME Nº 072/2011, 

para conferir as Unidades Escolares da Educação Infantil o Selo Qualidade/Escola Legal. 
 

III. Pronunciar-se sobre matérias que digam respeito à infra- estrutura das escolas, 

quando da sua ampliação, criação e desativação. 
 

IV. Atender a solicitação de visitas às Unidades Escolares, quando requeridas 

oficialmente. 
 

Art. 69º - Além da Comissão de que trata o artigo anterior, o Plenário do Conselho 

poderá estabelecer Comissões Especiais temporárias de Estudos e Pesquisas, objetivando 
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o exame do assunto ligado às funções específicas do Conselho ou para assuntos 

excepcionais de relevante interesse do Conselho. 
 

§1º- A Comissão Especial temporária, uma vez instalada elegerá o Coordenador de 
suas atividades.  

§2º- A Comissão Especial temporária estará automaticamente dissolvida, uma vez 

concluída a tarefa de que foi incumbida com apresentação de Relatório, dentro do prazo que 

lhe foi conferido, quando a sua constituição. 
 

Art. 70º - As Comissões do Conselho Municipal de Educação são órgãos a ele vinculados e 

têm como atribuições, examinar e relatar as matérias submetidas à sua apreciação. 
 

Art. 71º - A Comissão Especial temporária terá seus membros escolhidos pelo Plenário, 

por indicação do(a) Presidente e aprovação por maioria de seus membros, dentre os 

Conselheiros de reconhecida capacidade e especialidade no trato dos assuntos ligados às 

respectivas áreas de atuação das Câmaras. 
 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 

Art. 72º - O Conselho Municipal de Educação disporá de uma Secretária Executiva 

permanente, composto de 03 (três) secções: 
 

I- administração e finanças; 
II- comunicação e expedição; 
III- arquivo e controle. 

 

Art. 73º - A Secretária Executiva do Conselho terá uma Coordenação, exercida por um 

(a) Secretário (a) Executivo (a), integrante do quadro da Secretaria Municipal da Educação, 

indicado pelo(a) Presidente do Conselho e aprovado pelo Plenário. 
 

§1º - O Plenário do Conselho aprovará Resolução de Recomendação que será 

encaminhada ao Prefeito Municipal com indicação do nome do servidor que assumirá a 

referida função. 
 

§2º- A Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação fará jus a uma 

gratificação especial nos termos do parágrafo 3º do Art. 24 da Lei Municipal nº 1.657/94. 
 

Art. 74º- O (A) Secretário (a) Executivo(a), Coordenador(a) das atividades da Secretaria 

Executiva do Conselho, terá as seguintes atribuições: 
 

I- coordenar, orientar e controlar a execução das atividades de apoio técnico 

administrativo do Conselho; 
 

II- assistir o Presidente e os Conselheiros no desempenho de suas atividades; 
 

III- elaborar o relatório das atividades do Conselho ou sempre que solicitado pelo 

Presidente; 
 

IV- prestar apoio administrativo ao Conselho, bem como às comissões especiais 

temporárias e grupos de trabalho que forem criados; 
 



 

 

 

108 

 

V- receber, registrar, autuar e instruir os processos submetidos à apreciação do 

Conselho Pleno, mantendo o controle de sua tramitação; 
 

VI- providenciar a publicação das decisões do Conselho; 
 

VII- orientar e supervisionar as atividades que serão desenvolvidas por cada secção da 

Secretaria Geral; 
 

VIII- supervisionar todo o serviço da Secretaria do Conselho; 
 

IX- secretariar as sessões plenárias do Conselho Pleno, lavrando as respectivas 

atas; X- organizar, sob a orientação do Presidente, a ordem do dia das reuniões do 

Plenário; XI- providenciar e orientar a redação das decisões do Conselho; 

 
XII- distribuir aos Conselheiros, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

a matéria constante da ordem do dia; 
 

XIII- providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das reuniões 

extraordinárias do Conselho; 
 

XIV- encaminhar às Câmaras os processos que forem distribuídos por despacho do 

Presidente; 
 

XV- receber, preparar e expedir a correspondência do 

Conselho; XVI - assinar a correspondência que lhe seja 

privativa; 

 
XVII- autorizar a devolução de documentos e autenticar as certidões expedidas pelo 

Conselho; 
 

XVIII- despachar com o Presidente assuntos de interesse da administração do 

Conselho; XIX - abrir, rubricar e encerrar os livros utilizados pelo Conselho; 

 
XX- elaborar juntamente com o Presidente a proposta orçamentária do Conselho para o 

Plenário; 
 

XXI- exercer outras atribuições inerentes do cargo. 
 

Art. 75º- O (A) Secretário(a) Executivo(a), contará com um(a) assistente de Secretaria 

que terá as seguintes atribuições: 
 

I- auxiliar o Secretário Executivo no planejamento, programação, execução, 

acompanhamento e avaliação das atividades pertinentes à Secretaria Executiva; 
 

II- executar as tarefas de preparação das sessões plenárias do Conselho; 
 

III- secretariar as reuniões das Câmaras, lavrando respectivas atas, proceder leitura de 

expediente, da ata da reunião anterior das Câmaras; 
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IV- substituir o Secretário Executivo em suas faltas ou 

impedimentos; V- prestar apoio técnico e administrativo as 

Câmaras; 

 
VI- encaminhar ao presidente os processos Julgados pelas Câmaras, comunicando a 

sua tramitação; 
 

VII- providenciar a transcrição digitalizada de pareceres, resoluções e relatórios 

julgados pelas Câmaras e Comissões; 

 

VIII- organizar e manter atualizado o arquivo das decisões das Câmaras e do Plenário; 
 

IX- providenciar, no âmbito de sua competência, o cumprimento dos pedidos de 

diligências Requeridos nos processos; 
 

X- coordenar a organização e atualização da correspondência, arquivos, documentos e 
cadastros de estabelecimentos de ensino da rede oficial e particular do Município, das 
entidades mantenedoras, dos profissionais de Educação bem como pessoas físicas que 
encaminhem solicitações ao Conselho; 
 

XI- exercer outras atividades correlatas. 
 

Art. 76º - As secções que compõem a Secretária Executiva do Conselho, serão de 

responsabilidade de titulares das respectivas secções, requisitados à Secretaria Municipal 

da Educação pelo Presidente do Conselho, conforme as necessidades do Colegiado. 
 

Art. 77º - São atribuições das secções da Secretária Executiva: 
 

I- a administração e finanças: 
 

a) o registro e controle da freqüência mensal de pessoal a disposição e ou lotado no 
Conselho;  

b) o registro e controle da freqüência dos Conselheiros às reuniões de Plenário e 
Comissões; 

c) fornecer elementos necessários à elaboração da folha de pagamento mensal e 

registro referente à despesa de diárias, ajuda de custo e reembolso de despesas; 
 

d) emitir as notas de empenho e de alteração de empenho; 
 

e) manter registro de execução orçamentária de despesa e providências de pagamento 

aos Conselheiros e funcionários; 
 

f) encaminhar aos órgãos competentes balancetes, relatórios e similares pertinentes a 

receita de despesas do Conselho; 
 

g) auxiliar ao Secretário Executivo nas atividades pertinentes à Secretaria Executiva; 
 

h) exercer outras atribuições correlatas ao cargo ou determinadas pelo (a) Secretário 

(a) Executivo(a). 
 

II- comunicação e expedição: 
 

a) auxiliar o assistente do Secretário Executivo nas tarefas e atividades;  
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b) elaborar e expedir as correspondências das Câmaras; 
c) elaborar relatórios quando solicitados sobre as atividades desenvolvidas pelo 

Conselho; 
d) digitar e expedir material solicitado pela assessoria técnica;  
e) expedir as correspondências do presidente, do Secretário e Conselheiros; 
f) exercer outras atividades correlatas ou que venham a ser definidas pela Secretaria 

Executiva. 
 

III- arquivo e controle: 
a) coordenar, supervisionar, executar e controlar o cadastramento dos atos aprovados 

pelo conselho, bem como da legislação educacional da União, Estados, Territórios, Distrito 

Federal e Municípios; 
 

b) organizar o material relativo às publicações do Conselho bem como sua distribuição; 
 

c) organizar e manter atualizado o arquivo das decisões do Conselho; 
 

d) organizar e manter atualizado o cadastramento dos estabelecimentos de Ensino 

Oficial e Particular do Município, bem como de entidades, órgãos existentes no município; 
 

e) executar o registro, catalogação, guarda e conservação de livros, documentos e 

publicações de natureza educacional ou a ela relacionada; 
 

f) organizar e manter o acervo memorial do Conselho; 
 

g) estabelecer as necessidades de material de consumo, expediente e outros, 

determinando programas de aquisição, controle e fornecimento; 
 

h) providenciar e controlar os serviços de impressão e digitalização; 
 

i) promover e controlar os serviços gerais e de manutenção; 
 

j) exercer outras atividades correlatas ou outras que venham a ser definidas pela 

Secretaria Executiva; 
 

Art. 78º- O Presidente do Conselho, de ofício, expedirá normas que regulamentarão os 

serviços da Secretaria Executiva bem como suas respectivas seções. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DA ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 
 

 

Art. 79º- O Conselho Municipal de Educação, contará com trabalho de assessoramento 

técnico, como suporte ao seu desempenho. 
 

Art. 80º- O Conselho disporá de uma Assessoria Técnica Pedagógica permanente, 

especialistas em educação, ao qual competirá: 
 

I- realizar estudos e pesquisas necessárias ao embasamento pedagógico e legal dos 

pareceres dos membros do Conselho; 
 

II- assessorar as Comissões do Conselho; 
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III- cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente, no âmbito de sua 

competência; 
 

IV- participar e opinar nas sessões do Conselho , quando convocado, sem direito a 
voto; 

 

V- atender às solicitações de informações dos Conselheiros, fornecendo pareceres 

escritos, sempre que solicitado, dentro dos prazos concedido 

VI - receber processos do Setor de protocolo//Secretária do Conselho e classificá-los, 

em função do fim a que se destinam, antes de encaminhá-los ao Presidente do 

Colegiado para distribuição; 
 

VII- manter articulação com os órgãos técnico-educacionais da Secretária da Educação 

do Município de Itabuna; 
 

VIII- exercer outras competências correlatas no âmbito de suas atribuições. 
 

Art. 81º- Os Técnicos Pedagógicos do Conselho Municipal de Educação farão jus a 

uma gratificação especial no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário base do 

Servidor Público ,percebido pelo mesmo, pago pelo Executivo Municipal em função da 

natureza relevante dos serviços prestados a este Conselho, nos termos de alteração da Lei 

Municipal nº 1.657/94. 
 

CAPÍTULO XI 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 82º- Por ato do Executivo, o Conselho, na primeira sessão depois da posse de 

seus membros, elegerá o Presidente e o Vice-Presidente nas investiduras subseqüentes, tri 

anualmente. 
 

Art. 83º- O Conselho tomará as providências cabíveis para adequação de suas 

competências e prazos estabelecidos na Lei do Sistema Municipal de Educação com o 

presente Regimento. 
 

Art. 84º- Os encargos financeiros do Conselho Municipal de Educação correrão à conta 

de dotação própria da Secretaria Municipal de Educação de acordo, necessidades e o 

disposto no art. 37 da Lei Municipal nº 1.657/94. 
 

Art. 85º- O patrimônio do Conselho será constituído e administrado conforme o disposto 

na sua Lei de Regulamentação nº 1657/94. 
 

Art. 86º- O Presidente do Conselho, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contatados da 

data de aprovação deste Regimento, encaminhará ao Secretário da Educação, proposta de 

lotação do pessoal do Conselho, necessário para formalizar a estrutura administrativa do 

Órgão preenchido com servidores da própria Secretaria Municipal da Educação. 
 

Art. 87º- O Presidente do Conselho terá autonomia para contratar serviços de 

consultoria e assessoramento quando for necessário para realização de trabalhos 

específicos e atividades desenvolvidas pelo Conselho. 
 

Art. 88º- O Conselho Municipal de Educação contará com a assessoria de técnicos do 

Município nas áreas jurídicas, contábil, financeira e de imprensa. 
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Parágrafo Único - O trabalho de assessoria previsto no caput deste artigo ocorrerá 

sempre que houver necessidade do Conselho, por requisição do seu Presidente ao Prefeito 

Municipal, cujo deferimento imediato está assegurado pela lei Municipal 1.657/94. 

 

Art. 89º- O período de reuniões mensais do Conselho Municipal de Educação será de 

10 meses, a partir do mês de março à dezembro. 
 

§1º - O período de 01 de janeiro a 31 de janeiro será considerado recesso do Conselho. 
 

§2º - O período que compreende as festas juninas será considerado recesso do 

Conselho em conformidade com o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino de 

Itabuna. 
 

§3º Durante o período de recesso, a Plenária poderá ser convocada, 

extraordinariamente, pela Presidência do Conselho; 
 

§4º- No período de recesso poderá se formar uma Comissão Especial para encaminhar 

ou solucionar matérias urgentes. 
 
 

Art. 90º- As omissões e dúvidas de interpretação e execuções deste Regimento serão 

resolvidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Educação. 
 

Art. 91º- O presente Regimento poderá ser alterado por votação de, pelo menos, 2/3 

(dois terços) dos conselheiros, sob proposta apresentada em reunião anterior à da votação. 
 

Art. 92º- Este Regimento poderá ser revisado tri anualmente para atender as 

exigências legais e demandas do Conselho. 
 

Art. 93º- Este Regimento, após aprovação pela plenária deste Colegiado, entrará em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

 

Itabuna, 08 de Dezembro de 2010, data de aprovação do presente Regimento Interno. 
 
 

 

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Itabuna - CME 
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