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Resumo: 
O Conselho Municipal de Educação pode se constituir como um dos órgãos do 
Sistema Municipal de Educação de representação e participação da sociedade 
civil no controle social das políticas educativas locais. Esse artigo tem como 
objetivo apresentar resultados preliminares dos estudos teóricos da pesquisa 
sobre criação, organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de 
Educação do Território de Identidade do Sisal/BA que está em fase inicial na 
Universidade Estadual da Bahia/Campus XI-Serrinha. Os elementos teóricos 
(re)visitados nesse estudo apontam para necessidade de se investigar, no 
campo empírico, os resultados produzidos pelos Conselhos na dinâmica de 
organização da educação municipal, considerando inclusive que há pouca 
produção científica sobre a temática na Bahia. 
 
Palavras-chaves: Conselho Municipal de Educação, participação, controle 
social. 
 
Abstract:  
The Municipal Education Council may constitute one of the organs of the 
Municipal Education representation and participation of civil society in the social 
control of local education policies. This article aims to present preliminary 
results of theoretical research on the creation, organization and operation of the 
Municipal Councils of Education Planning Identity Sisal / BA which is in its early 
stages in the Bahia State University / Campus XI-Serrinha. The theoretical 
elements (re) visited in this study point to a need to investigate, in the empirical 
field, the results produced by the Councils in the dynamic organization of 
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municipal education, even considering that there is little scientific literature on 
the topic in Bahia. 
 
Keywords: Municipal Council of Education, participation, social control. 
 
 
Introdução 

Os estudos sobre a política e a gestão educacional brasileira nos 

revelam que, ao longo da história do Brasil, estiveram presentes, no debate 

sobre a educação, diversas tendências, enfoques e temáticas, muitas delas 

recorrentes em diversos e distintos momentos históricos, como por exemplo, as 

questões voltadas para a centralização e descentralização da educação, a 

democracia na gestão, o controle social das políticas através dos conselhos, 

entre outras. 

Nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, aparecia como ponto 

de pauta em qualquer manifestação sobre educação a discussão sobre 

centralização e descentralização dos processos educativos, entre estes o 

processo de gestão, que incidia sobre a União, os Estados, os Municípios e as 

suas respectivas escolas. 

Com a definição do Município como ente federado, a partir da 

Constituição Federal (CF), de 1988, o debate sobre 

centralização/descentralização da educação ganha destaque, evidenciando a 

ideia de municipalização, atrelando a este, conceitos como: descentralização 

de políticas públicas, autonomia, responsabilidade fiscal, controle social, 

participação, democracia, Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal 

de Educação. 

A opção legal de constituir sistema de ensino nos municípios 

acabou, para alguns educadores, se constituindo como um imperativo. Era 

necessário e obrigatório que todo e qualquer município organizasse o seu 

sistema de ensino, definindo as suas finalidades, atribuições, 

responsabilidades órgãos, entre eles o Conselho Municipal de Educação 

(CME) 

Muitos municípios brasileiros organizaram a criação dos sistemas 

municipais de ensino através de ações dos poderes executivo e legislativo, 

com a elaboração e aprovação das suas respectivas leis orgânicas, nos anos 



de 1990, mesmo que isso não representasse uma discussão coletiva e 

democrática no âmbito dos profissionais da educação. 

A constituição dos Conselhos Municipais de Educação também se 

revelou, nos diversos municípios brasileiros, como processos distintos, ora de 

mobilização social em busca de uma educação de qualidade, ora da 

necessidade de implementação da lei. 

A criação e implantação dos Sistemas Municipais de Ensino, bem 

como dos Conselhos Municipais de Educação se configuram como grandes 

desafios para o município. Inicialmente porque a maioria dos municípios 

sempre teve que submeter as suas ações a processos de gestão alheios, 

muitas vezes organizados pelo estado ou pela própria União, sem a escuta e a 

participação da população local. Além disso, foi nos municípios que se viu mais 

fortemente as experiências clientelistas e autoritárias da administração pública. 

Decisões coletivas e compartilhadas, baseadas em princípios 

democráticos e participativos deveriam subsidiar a criação dos sistemas 

educacionais e dos conselhos de educação. No entanto, em função da tradição 

donatária que prevaleceu nos municípios durante muitos anos, a criação de 

ambos têm acontecido de forma burocrática, cumprindo apenas a dispositivos 

legais, negando assim os princípios de democracia e participação, que devem 

subsidiar as ações de gestão local. 

O Conselho Municipal de Educação pode se constituir como um 

dos órgãos do Sistema Municipal de Educação de representação e participação 

da sociedade civil no controle social das políticas educativas locais, mas ao 

contrário do que muitos pensam, não tem obrigatoriedade legal de existir nos 

municípios brasileiros. Isso pode ser constatado tanto na Constituição Federal 

de 1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, pois 

ambas não fazem referência à obrigação de criação do CME. 

Se não há uma obrigatoriedade para a criação do CME na 

legislação brasileira, não há também uma proibição. A decisão de criação do 

Conselho Municipal de educação é uma decisão do próprio município. O fato 

de um município constituir ou não o Conselho Municipal de Educação, bem 

como a definição das funções que lhe cabe, evidencia os princípios que regem 

o modelo de gestão educacional adotado no referido município. 



É importante ressaltar que a literatura acerca do Conselho 

Municipal de Educação só começou a ganhar dimensão nas últimas décadas a 

partir da promulgação da Lei 9394/96, embora Anísio Teixeira já desenvolvesse 

alguns estudos sobre o assunto na década de 50. A temática acerca dos 

conselhos municipais e mais especificamente da sua relação com a 

implantação da cultura de democracia, participação, controle social e 

fortalecimento do poder local ainda é um campo de pesquisa a ser mais 

investigado, especialmente quando o campo de estudo são os CME da Bahia 

As discussões que emergem sobre a temática dos CME estão 

diretamente imbricadas com as questões ideológicas e operacionais em 

relação ao processo de municipalização, que por sua vez está relacionado às 

questões de poder, centralização, descentralização. 

A construção da autonomia dos sistemas educacionais 

municipais, que tem articulação direta com a criação e implementação dos 

Conselhos Municipais de Educação não representa uma realidade histórica 

situada em apenas algumas regiões brasileiras. Pelo contrário, o cenário de 

submissão dos Municípios em relação ao Estado e a União, evidenciado pela 

falta de investimento local, de escassez de profissionais locais bem formados, 

tem sido uma realizada nacional, que ganha força na Bahia, em função da 

forma conservadora que tem permeado a construção de políticas educacionais, 

visto que tais políticas “pelo menos de imediato, não se refletiu no 

aperfeiçoamento da capacidade institucional e das condições de infraestrutura 

pedagógica e material das escolas, sobressaindo-se como parte do movimento 

de realinhamento administrativo induzido pelo poder central a partir da 

aprovação da Lei 9394/96” (SILVA, p. 253, 2007). 

Diante do contexto apresentado, a relevância de se estudar sobre 

a criação, organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de 

Educação do Território de Identidade do Sisal4, está voltada para questões 

científicas, educacionais e locais.   
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Este artigo tem como objetivo apresentar resultados preliminares 

dos estudos teóricos da pesquisa sobre os CME que está em fase inicial na 

Universidade Estadual da Bahia/Campus XI-Serrinha. Apresenta parte da 

revisão bibliográfica que dará sustentação a análise dos dados empíricos. 

 

Os Conselhos Municipais de Educação: história e natureza 

 

A criação e implementação dos Conselhos Municipais de 

Educação (CME) caracteriza-se como um grande movimento no âmbito 

educacional do Brasil. Segundo dados do MEC, no ano 2007, dos 5.563 

municípios existentes no Brasil, 2.480 se cadastraram no Sistema de 

Informações dos Conselhos Municipais de Educação (SICME), o que 

corresponde a 51% do total de municípios brasileiros, sendo que  desses 

municípios, 2.548, o equivalente a 90%,  criaram Conselho Municipal de 

Educação. Na Bahia os dados indicam que dos 417 municípios baianos, 236 se 

cadastraram no SICME, deste total, 227 municípios, ou seja 96%, afirmam ter 

ato legal de criação do Conselho Municipal de Educação. 

O Conselho Municipal de Educação, que se configura como órgão 

do Sistema Municipal de Educação, tem buscado o seu amparo institucional 

nos diversos dispositivos legais nacionais, a exemplo: Constituição Federal de 

1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, Lei 

nº 11.271/2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, mais recentemente 

a Lei 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB e o decreto de nº 6.094/2007 

que institui o Compromisso Todos pela Educação, e 

visa o estímulo,o fortalecimento e a institucionalização da 
participação da sociedade civil no processo de definição das 
políticas educacionais do município, mediante sua 
consolidação nos planos municipais de educação, bem como 
no acompanhamento e fiscalização e avaliação de sua 
aplicação (ROMÃO, 1992, p.99). 

A origem dos Conselhos Municipais de Educação está 

diretamente ligada ao processo de centralização e descentralização das ações 

locais, especialmente às questões e concepções de poder, competência, 

responsabilidade e atribuições delegadas aos municípios. 



A história do Brasil, tanto nos aspectos políticos, quanto 

educacional, apresenta dados de que o processo de centralização e 

descentralização das ações nos municípios acompanha os momentos mais 

remotos da formação do Estado Brasileiro, “o fenômeno municipalista no Brasil 

divide-se em três momentos que se confundem com os períodos históricos: 

Colônia, Império e República” (RIBEIRO, 2004, p. 28).    

Para Fávero (1999), a ideia de descentralização que perpassa os 

sistemas de educação no Brasil está diretamente associada à noção de 

federação brasileira, que desde a sua origem não reconhecia o município como 

unidade federativa, mas sim como o executor de ações. 

Ainda no Brasil Colônia, evidencia-se a gênese do primeiro 

município no território brasileiro, que se constitui antes do Estado, como 

salienta Castro (1992 apud RIBEIRO, 2004, p.28) “chama a atenção para o fato 

de, no Brasil, o município preceder o Estado, sendo fundamento da nação 

brasileira (o primeiro município brasileiro foi São Vicente, vila fundada em 1532, 

e ao mesmo tempo instalada a primeira República Municipal Brasileira”. 

No período imperial, com o surgimento da primeira Constituição 

Brasileira e da  primeira lei de educação a Lei de 15 de outubro de 1827, o 

processo de fortalecimento do município é retraído, já que, segundo Meirelles 

(1993, apud RIBEIRO, 2004) as municipalidades estavam submetidas ao poder 

centralizado do Império, sem nenhuma autonomia política ou de gestão. É 

nesse mesmo período, mais precisamente em 1842, que na Bahia “o primeiro 

colegiado foi instituído pela Lei Provincial nº 172, de 25 de maio de 1842, com 

o nome de Conselho de Instrução Pública” (BOAVENTURA, 1993 p. 22). 

Durante o período da república, os municípios passaram por 

diversos momentos de oscilação entre centralização e descentralização de 

poder, o que influenciou significativamente tanto a organização como a 

descontinuidade dos processos educativos no Brasil neste período. Ainda na 

Primeira República, as deliberações acerca da educação ficaram sob a 

responsabilidade do governo Federal, juntamente com os governos estaduais, 

e “o papel dos municípios ficou restrito à colaboração na edificação e na 

preservação do estabelecimento de ensino” (SARI, 2001, p. 62). 

A instituição, em 1931, do Conselho Nacional de Educação e, por 

conseguinte, dos Conselhos Estaduais de Educação, foram marcos decisivos 



para a educação brasileira, contudo inibiram o processo de fortalecimento da 

municipalização da educação no Brasil, acompanhado das Constituições de 

1934 e de 1937, esta última evidenciando que “a questão do poder passou a 

ser central” (LIBÂNEO, 2003, p. 134) 

Só com a Constituição de 1946, influenciada pelas ideias do então 

baiano, Anísio Teixeira, começa a se constituir um caminho para o processo de 

descentralização maior no país. Foi então que em 1954, no Rio Grande do Sul 

“determinou-se a criação de Conselhos Escolares municipais com certa gama 

de atribuições” (RIBEIRO, 2004, 49). Ainda com relação às idéias 

municipalistas de Anísio Teixeira, Libâneo (2003, p. 136) afirma que “a 

municipalização do ensino constituiria uma reforma política e, não mera 

reforma administrativa ou pedagógica”. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a lei 

4.024/61, evidencia alguns pequenos avanços no processo de 

descentralização, já que, segundo Sari (2001, p. 62) “organiza os sistemas 

estaduais de educação e amplia potencialmente a autonomia dos municípios 

como mantenedores de rede de escolas, ainda que vinculados ao Sistema de 

Ensino dos Estados”. 

Ainda em relação à possibilidade de organização educacional nos 

diversos entes federados, Anísio Teixeira (1996, p. 84) afirma que “[...]a 

administração educacional seria transferida aos Conselhos de Educação- 

federal, estaduais e municipais [...]. As três ordens de conselho, por meio de 

convênios, se articulariam para a execução dos serviços educacionais [...]” 

Saviani (1988, p. 63), não muito animador quanto Anísio Teixeira, 

esclarece o que representou para o Brasil a aprovação da Lei 4.024/61: “uma 

solução de compromisso, uma resultante de concessões mútuas prevalecendo, 

portanto, a estratégia de conciliação”, no aspecto do dilema centralização e 

descentralização isso pode ser confirmado a partir das afirmações de Sari 

(2001) ao reconhecer que embora os municípios fossem estimulados a 

desenvolverem ações na educação, especialmente no ensino primário, não 

lhes eram delegados nem recursos necessários, nem competências. 

Foi com a Lei 5.692/71, influenciada pelos princípios liberais de 

desenvolvimento, eficiência, produtividade, que se configurou a transferência 

de atribuições educacionais para os municípios, delegando-os como 



responsáveis pela gestão do 1º grau. E ainda, efetivou-se legalmente a 

possibilidade de criação e atuação dos Conselhos Municipais de Educação, 

quando institui em seu artigo 71 que “os Conselhos Estaduais de Educação 

poderão delegar parte de suas atribuições a Conselhos de educação que se 

organizem nos Municípios onde haja condições para tanto” (Brasil, 1971). 

Contudo, o processo de descentralização e a implantação dos 

Conselhos Municipais de Educação não passaram de uma transferência e 

isenção de responsabilidade, tanto da União, como do Estado e, de um 

possível comprometimento dos municípios a partir da não assunção de suas 

novas atribuições 

pois nem sempre as relações entre as três esferas político-
administrativas da Federação brasileira consideraram a 
capacidade de atendimento da esfera municipal para 
transferências de responsabilidades ou nem sempre lhes eram 
assegurados os recursos correspondentes às novas 
responsabilidades assumidas, o que gerou maior dependência 
ao invés de preconizada autonomia. (SARI, 2001, p. 63) 

Analisando brevemente os dispositivos legais infere-se que foi 

com a “Constituição Cidadã”, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, nº 9.394/96, que as 

propostas de Anísio Teixeira se fizeram mais evidentes nos textos legais. A 

ideia de descentralização da educação e a necessidade de criação e 

implementação dos Conselhos Municipais de Educação exigiram a 

reorganização das ações do município, que se depararam com demandas 

como responsabilização, autonomia, participação local e democracia.  

Os princípios de autonomia e democracia preconizados pela 

legislação brasileira nos últimos anos, contudo não se efetivaram nas práticas 

de gestão municipal. Segundo Arelaro (1999), o processo de municipalização 

que vem ocorrendo no Brasil atende mais uma proposta de redução da 

responsabilidade do Estado e transferência de obrigações administrativas para 

os municípios do que de fortalecimento político das instâncias locais. Ou ainda 

como afirma Souza (2006) o que tem ocorrido é uma “desconcentração das 

ações do governo federal ou estatal para a esfera municipal, não sendo notada 

uma efetiva partilha de poderes” (p. 76). 

Na contramão do processo de municipalização, enquanto 

desconcentração, também ganharam forças nos últimos anos, os movimentos 



em defesas da criação e organização de espaços coletivos, que preconizam a 

necessidade de planejar, executar e avaliar a política educacional a partir dos 

diversos olhares que compõem a sociedade civil. 

Fruto dos movimentos em defesa da participação social e da 

autonomia local, contemporaneamente se apresentam os Conselhos 

Municipais de Educação, que se constituem como um importante elemento 

para o fortalecimento do processo de municipalização da educação, já que tem 

a possibilidade de coletivamente ajudar a definir políticas públicas voltadas 

para a superação de problemas educacionais locais e são definidos  

como órgãos colegiados representativos das diversas 
instâncias e/ou instituições componentes do sistema de ensino 
territorializado e dos segmentos sociais organizados na 
localidade, são espaço de pluralidade e interlocução dos 
diferentes interesses da sociedade e destes com o Estado 
(LUCE e FARENZENA, 2008,p.91). 
 

Vale salientar que a ideia de CME como órgão de gestão 

colegiada, voltado para a construção e fortalecimento da participação, 

democracia e controle social não foi sempre essa. Guimarães(2009), embora 

reconheça que hoje os CME podem se constituir como espaços de disputa, 

conflitos, negociações, na sua origem, mas especificamente entre os períodos 

de 1989 a 1930 os conselhos configuraram-se como órgãos de “controle e 

coerção do Estado sobre a população” (p. 59). 

Como informa Ribeiro (2004), o primeiro Conselho Municipal da 

Educação na Bahia, surgiu em Salvador, em 1987, alguns outros municípios 

instituíram a necessidade da criação do conselho, através de Leis Orgânicas e 

outros efetivaram a implantação dos conselhos após a aprovação da Lei 

9.394/96 e definiram a composição, atribuições, regimentos, estatutos, formas 

de escolhas e duração dos mandatos de conselheiros, organização 

administrativa, presidência, natureza. 

Ao discutir a natureza dos CME em pesquisa sobre os conselhos 

do Rio Grande do Sul, Werle (2008) identifica as naturezas deliberativa, 

consultiva, normativa, fiscalizadora e de assessoramento como as que mais se 

apresentam nos conselhos pesquisados. No Estado do  Rio de Janeiro, Sousa 

e Vasconcelos (2008) identificaram que predominam nos conselhos municipais 

desse Estado as naturezas deliberativa, normativa, fiscalizadora e consultiva.  



A ênfase na tendência normatiza de natureza dos conselhos 

preocupa por dois motivos: a) como órgão normativo, não cabe ao CME 

implementar as normas e sim aos órgão executivos. Isso pode desmobilizar o 

cumprimento das determinações legais construídas a partir da participação 

coletiva; b) o excesso de preocupação com a norma pode desviar o CME dos 

princípios da participação, da democracia e da garantia do direito a educação 

de qualidade e torná-lo um órgão burocrático, ritualista, técnico-administrativo, 

afinal “os conselhos não são órgão executivos nem substituem o parlamento, 

são uma instância democrática participativa”.   

A partir de 2007, com a aprovação da Lei 11.494, que 

regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ganhou 

prerrogativa de destaque nos CME a natureza de Acompanhamento e Controle 

Social, visto que o CME poderia criar câmara específica para realizar o 

acompanhamento dos recursos do FUNDEB,  

Art. 37. Os Municípios poderão integrar, nos termos da 
legislação local específica e desta Lei, o Conselho do Fundo ao 
Conselho Municipal de Educação, instituindo câmara específica 
para o acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do 
Fundo, observado o disposto no inciso IV do § 1o e nos §§ 2o, 
3o, 4o e 5o do art. 24 desta Lei.  (BRASIL, 2007). 
 

Evidentemente que o pouco tempo da legislação, a falta de 

conhecimento sobre o como operacionalizar esse aspecto legal, a ausência de 

profissionais locais qualificados e as manobras políticas efetivadas no âmbito 

dos municípios dificultam a organização e implementação de CME um órgão de 

controle social, visto que este controle social é o “acompanhamento e 

verificação das ações dos gestores públicos em todos os níveis (federal, 

estadual e municipal), por meio da participação da sociedade, que deverá 

também avaliar os objetivos, os processos e os resultados dessas ações” 

(VALLE, 2008,p.66). Em muitos municípios brasileiros, com práticas ainda 

oligárquicas e patrimonialistas, o exercício do controle social por parte dos 

conselhos Municipais de Educação é algo ainda a ser efetivado.  

Os Conselhos Municipais de Educação, nos dias atuais, vêm 

passando por necessidades de reestruturação quanto a sua às demandas 

legais e, sobretudo, as locais visando a implementação de ações mais 



participativas, democráticas, que contribuam para a efetivação do 

fortalecimento das ações locais e do controle social das políticas educacionais 

e do fortalecimento do poder local. 

 

Considerações finais 

  Os estudos preliminares, de natureza bibliográfica, sobre a 

pesquisa que trata da organização e criação dos Conselhos Municipais de 

Educação do Território de Identidade do Sisal evidenciam que a história dos 

CME é mais antiga do que se imagina. 

  A origem dos CME remota os tempos de Colônia do Brasil e está 

diretamente ligada ao processo de centralização e descentralização do poder 

locar e de organização das ações educativas nas esferas administrativas 

locais. 

  Atualmente os conselhos se configuram como órgãos colegiados 

que podem e devem participar dos processos decisórios sobre a educação 

municipal, desempenho atividades de caráter normativa, consultiva, 

propositiva, consultiva e de controle social e promovendo a participação social 

e a democracia na gestão e acompanhamento das políticas educacionais 

locais. 

  A ênfase na natureza normativa do CME pode evidenciar uma 

tendência burocrática e técnica de organizar a educação municipal, por isso, a 

importância de investir na discussão sobre a possibilidade do CME tornar-se 

também um órgão de acompanhamento e controle social das ações e políticas 

de educação no âmbito dos municípios. 

  Os elementos teóricos (re)visitados nesse estudo apontam para 

necessidade de se investigar, no campo empírico, a criação, organização e 

funcionamento dos CME, considerando inclusive que há pouca produção 

científica sobre a temática na Bahia. 
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