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QUATRO PERGUNTAS DEVEM 
BALIZAR NOSSO ENCONTRO… 

1. O que é um sistema de ensino? 

2. O que é o Conselho Municipal de Educação? 

3. Qual o perfil adequado para os membros dos Conselhos  Municipais de 

Educação? 

4. Qual o papel do Conselho Municipal no seu Sistema de Ensino? 



O QUE SE ENTENDE POR SISTEMA? 

• Definição de dicionário: 

• Conjunto ou combinação de coisas ou partes de 

modo a formarem um todo complexo ou unitário 

(Dicionário Michaelis) 

• Conjunto de elementos, ideais ou concretos, que 

mantêm relação entre si formando uma estrutura 

(Genuíno Bordignon) 

 



O QUE SE ENTENDE POR SISTEMA? 

• Definição de Especialista: 

• Conjunto de atividades que se cumprem tendo em 

vista determinada finalidade, o que implica que as 

referidas atividades são organizadas segundo normas 

que decorrem dos valores que estão na base da 

finalidade preconizada (Demerval Saviani) 

 



Então o sistema é… 

Parte 1 

Parte 
2 

Parte 
3 



CONSELHO DE EDUCAÇÃO É… 

• Órgão público voltado para garantir um 

direito constitucional da cidadania – a 

educação. 

• O Conselho funciona como órgão 

colegiado, formado por membros que se 

reunem em colegialidade, horizontalmente 

organizada. 



CONSELHO DE EDUCAÇÃO É… 

• É próprio dos Conselhos interpretar 

campos específicos da legislação e aplicar 

normas a situações específicas como meio 

de satisfazer um direito de cidadania. 



CONSELHO DE EDUCAÇÃO É… 

• Os membros do conselho se reúnem de 

modo colegiado, sob coordenação não 

hierárquica, dentro da pluralidade própria, 

para formação de vontade majoritária e 

consensual. 



HISTÓRICO DOS CONSELHOS 

1890 

• Com a Proclamação da República os destinos da instrução pública 
ficaram a cargo do Ministério da Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos, sendo seu primeiro titular Benjamin Constant. 

1891 

• Foi criado o Conselho de Instrução Superior. 

1901 

• Foi criado o Código de Ensino. Promoveu a Livre Docência – 
concedeu ao aluno o direito de escolher seu mestre, além da 
garantia que qualquer cidadão habilitado pudesse lecionar nos 
estabelecimentos oficiais. 



HISTÓRICO DOS CONSELHOS 

1911 

• Reforma Rivadávia Correia cria o Conselho Superior de Ensino 
que estimula a transição do ensino superior do público para o 
privado, estabelecendo-se o que ficou conhecido como 
desoficialização do ensino. 

1915 

• O decreto 11.530 de 18.03.1915 reorganiza o Ensino Secundário 
e Superior 

1923 

• A Lei 4.632 de 06.01.1923 remodela os Conselhos Superior de 
Ensino e Universitário e institui o Conselho Nacional de 
Instrucção. 



HISTÓRICO DOS CONSELHOS 

1925 

• É criado o Conselho Nacional de Ensino e o 
Departamento Nacional de Ensino, este para 
supervisionar a autonomia das escolas. 

1931 

• Foi criado o Conselho Nacional de Educação. 

1934 

• A Constituição Federal constitucionaliza o Conselho 
Nacional de Educação. 



HISTÓRICO DOS CONSELHOS 

1961 

• A Lei 4.024/61 substitui o Conselho Nacional de Educação pelo 
Conselho Federal de Educação, dispondo sobre a futura 
existência dos Conselhos Estaduais de Educação. 

1971 

• A Lei 5.692/71 mantém a estrutura da lei anterior, mas estimulava 
os Conselho Estaduais a delegar parte das suas atribuições aos 
Conselho Municipais. Recomendação seguida também pela Lei 
7.044/82. 

1988 

• O Inciso XXIV do Art. 22 da Constituição Federal remete a 
União o papel de legislar sobre diretrizes e bases da educação. 



HISTÓRICO DOS CONSELHOS 

1995 

• A Lei 9.131/95 cria o Conselho Nacional de 
Educação. 

1996 

• A LDB recepciona a integração de sistemas de 
ensino em regime de colaboração (Art. 8°). 

• A Emenda Constitucional 14 define as 
prioridades de atendimento educacional dos três 
entes federados. 



O QUE DIZ A LDB SOBRE ENTES FEDERADOS? 

LDB 

Municípios 

(ART. 18) 

Estados 

(ART. 17) 

União 

(ART. 16) 



QUEM REGULA O QUÊ? 

•Sistema Nacional de Educação 

•Escolas da sua rede (Ensino 

Fundamental / Médio) 

•Universidades (Federais e 

Privadas) 

 



QUEM REGULA O QUÊ? 

•Sistemas Estaduais de Educação 

• Escolas de Ensino Fundamental (Públicas e 

Privadas) 

• Escolas de Ensino Médio (Públicas e 

Privadas) 

• Universidades do Sistema (Estaduais / 

Municipais) 

 



QUEM REGULA O QUÊ? 

•Sistemas Municipais de Educação 

•Escolas da sua rede (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental) 

•Escolas de Educação Infantil 

(Educação Privada) 



O QUE DIZ A LDB? 

• Art. 18. Os sistemas municipais de ensino 

compreendem: 

• I - as instituições do ensino fundamental, 

médio e de educação infantil mantidas pelo 

Poder Público municipal; 

• II - as instituições de educação infantil criadas 

e mantidas pela iniciativa privada; 

• III – os órgãos municipais de educação. 

 



QUEM É [OU DEVERIA SER] 
CONSELHEIRO? 

• O conselheiro deve ser um 

intelectual da legislação escolar 

visando garantir um direito da 

cidadania. 

• Não basta o conselheiro ter boa 

vontade. O conselheiro tem que ter 

profissionalismo no exercício de sua 

função. 



QUEM É [OU DEVERIA SER] 
CONSELHEIRO? 

 Espera-se do Conselheiro estudos 

e investigações que o leve ao bom 

desempenho de suas funções. 

 Exige-se de um conselheiro as 

devidas condições que o tornem 

um sujeito apto tanto a velar pelo 

cumprimento das leis quanto a 

assegurar a participação da 

sociedade no aperfeiçoamento da 

educação nacional. 



AINDA SOBRE O PERFIL DO 
CONSELHEIRO... 

 O conselheiro como gestor normativo do sistema necessita de clareza 

tanto em relação aos aspectos legais quanto em relação à realidade dos 

fatores educacionais e sociais de sua realidade. Isso exige auscultação e 

estudo de situações e a busca de interpretações já existentes sobre 

determinado assunto para ir formando sua posição que será confrontada 

pela pluralidade dos outros membros. 

 A função responde a uma necessidade técnico-política especializada de um 

órgão normativo, sem pertencer a uma carreira, sem ter vínculo 

empregatício, mas admitindo a possibilidade de receber remuneração como 

incentivo ao desempenho de suas atribuições. Trata-se de um cidadão  que 

colabora com o poder público na prestação de uma função de interesse 

público relevante. 



FUNÇÕES DOS CONSELHOS 

•Função Consultiva 

•Função de Assessoramento 

•Função Normativa 

•Fiscalizadora 

 



FUNÇÕES CONSULTIVA E DE 
ASSESSORAMENTO  

 Cabe aos Conselhos o auxílio à elaboração do Projeto Político Pedagógico e 

do Regimento Escolar. 

 É primordial a sintonia entre o Gestor da Educação e o Conselho de 

Educação, especialmente no que se refere à interpretação da legislação 

educacional, bem como à elaboração de normas específicas sobre temática 

particular. 

 É tarefa dos Conselhos auxiliar o Poder Público a verificar soluções para 

oferta de vagas na educação infantil, ensino fundamental público do município, 

Educação de Jovens e Adultos, educação especial, educação no campo e nas 

comunidades indígenas. 



FUNÇÃO NORMATIVA  

NUNCA PODE SE DAR • Contra legem 

• Ultra legem 

• Praeter legem 

SOMENTE PODE SE 

DAR • Secundum legem 

• Intra legem 

CONTRA A LEI 

ALEM DA LEI 

FORA DA LEI 

SEGUNDO A 
LEI 

DENTRO DA 
LEI 



FUNÇÃO NORMATIVA 

Pareceres 

Resoluções 

Função 
Normativa 



FUNÇÃO NORMATIVA 

• A função normativa é aquela pela qual o conselheiro interpreta a legislação. 

Esta função aproxima a lei da organização da educação escolar. 

• A função normativa é derivada do poder legislativo. 

• Atos normativos (pareceres e resoluções) se dão no sentido de uma 

execução no perímetro da lei, não podendo extrapolá-la. 

• A regulamentação não deve ser mera repetição do texto legal. Deste modo 

constitui-se ação completamente inócua. 

 



POR QUE OS PARECERES E 
RESOLUÇÕES SÃO TÃO 
IMPORTANTES? • Nenhuma lei é suficientemente capaz de regular todos os aspectos 

situacionais, contextuais e específicos a serem adotados. 

• A lei institui o Conselho como autoridade para encaminhar o que o 

legislador não definiu e deixou em aberto. 

• Pareceres e Resoluções interpretam a lei diante de casos concretos e 

arbitram um encaminhamento possível diante de várias possibilidades. 



POR QUE OS PARECERES E 
RESOLUÇÕES SÃO TÃO 
IMPORTANTES?  Os fenômenos educativos que 

não tenham sido 

regulamentados pelos Pareceres 

e Resoluções do CNE ou que 

não sejam contemplados por lei, 

ficam para as atribuições dos 

órgãos normativos dos entes 

federativos. 



FUNÇÃO FISCALIZADORA 

• Re refere a correta 

aplicação dos 

recursos destinados à 

educação, como 

também o 

acompanhamento do 

andamento na 

execução de politicas 

públicas 

 



CONSELHO X SISTEMA DE 
ENSINO: 

O que o Conselho deve fazer pelo seu Sistema de Ensino? 



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

• Os Conselhos, em 

articulação com as 

Secretarias, devem ficar 

vigilantes à freqüência e 

evasão escolar, garantindo o 

direito à educação. 

 



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

• Os Conselhos devem estar atentos 

a sua função normativa no que 

concerne os atos de autorizar, 

credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos sistema de 

ensino. 

 



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

 Os Conselhos Municipais estão incumbidos de expedir diretrizes para 

propostas pedagógicas adequadas a faixa etária da educação infantil – podendo 

ser subsidiada pelos conselhos estaduais e nacional. 

 O Conselho pode promover fóruns, encontros e eventos assemelhados com a 

finalidade de prover estudos junto as escolas para que as mesmas possam 

construir seus projetos políticos pedagógicos. Nada impede que ocorram 

consórcios municipais para estas promoções, reduzindo custos e 

compartilhando experiências. 

 Mesmo não sendo sua atribuição direta, os conselheiros devem ter 

conhecimento sobre a aplicação de recursos na área de educação.                     



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

• A função consultiva do Conselho é 

outra que consta no 

esclarecimento com relação aos 

direitos e deveres do corpo 

docente, inclusive subsidiando a 

construção de planos de cargos, 

carreiras e salário. 



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

• Cabe aos Conselhos estudar e 

auxiliar as escolas da educação 

básica a definirem sua 

organização: séries anuais, 

períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos 

de estudos etc. Cabe ainda a 

interpretação de Pareceres, 

Resoluções e Diretrizes na 

orientação às escolas quanto a 

processos como a Reclassificação, 

por exemplo, além de situações 

diversas e adversas. 



CONSELHO X SISTEMA DE ENSINO 

• A função fiscalizatória é vista como delicada, 

embora questões sobre aplicação do tempo 

gasto com atividades escolares (dias letivos e 

horas-atividade) devem ser objeto de ação dos 

Conselhos, com intuito de garantir, na forma da 

lei, o aprendizado. Entretanto, esta atividade deve 

figurar no final do rol de medidas como a 

construção de normas específicas, diálogos, 

reuniões e visitas in loco. 



A BASE DA NOSSA FALA… 

• CURY, C. R. J. Conselhos de Educação: fundamentos e 

funções. RBPAE 22 (1): 41-67. Jan/Jun 2006. 

• Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 

(RBPAE) 



ESPERO QUE TENHAM 
GOSTADO... 

•www.uncme.org.br 

 

Contato: 

•uncme.pe@outlook.com 

•messiassousa1@gmail.com 

mailto:uncme.pe@outlook.com

