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Resumo: Este artigo visa mostrar o papel desempenhado pelo Conselho Muni-
cipal de Educação de Lavras (MG) como instrumento de mobilização dos segmen-
tos beneficiados na defesa de seus interesses e na divisão do poder de decidir. A 
reforma administrativa do Estado brasileiro gerou modelos de gestão pública que 
investem na capacidade administrativa local como sendo a mais eficiente na defini-
ção e provisão de bens públicos. Esses modelos também introduzem mecanismos 
de participação direta de usuários e trabalhadores de formulação e controle de po-
líticas públicas. Baseada na concepção de gestões descentralizadas e participativas, 
a Lei nº 99394/96 determina a constituição de sistema de ensino organizado por 
princípios da gestão democrática. 
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ABSTRACT: The present paper aims to show the role played by the Municipal 
Council of Education of Lavras (MG) as an instrument of mobilization of beneficiary 
segments on the defense of its interests and on the sharing of decision power. Bra-
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zilian State administrative reform introduces models of public management which 
invest on the local management ability as the most efficient to define and provide 
public goods. These models also introduce mechanisms of direct participation and 
workers of formulation and control of public policies. Based on the conception of a 
decentralized and participative management, the law nº 9394/96 delegates the cons-
tituency of education systems organized by principles of democratic management.

KEYWORDS: Public policies, municipal education, democratic management, 
municipal counsel of education.

Introdução

Antes de iniciar, faz-se necessário ter uma visão daquilo que se pretende com a 
narrativa históricasda políticas públicas no Brasil e no município de Lavras. Por ser o as-
sunto de grande importância e complexidade, para compreendê-lo mais profundamente, 
é preciso buscar subsídios em toda a história da educação brasileira, na qual o que sempre 
imperou foi uma divisão entre o que é dito e feito. 

As leis educacionais parecem perfeitas. Elas dão a todos: igualdade, educação com 
qualidade, financiamento da educação fundamental; e aplicam a gestão democrática e 
descentralização de poderes, o que é discutido desde o período da monarquia até os dias 
de hoje. Na legislação, estudam-se os discursos proclamados (as intenções) e na história 
estudam-se as ações ocorridas.

A escolha por esse objetivo vem do interesse de analisar a gestão do Conselho Mu-
nicipal de Educação de Lavras. Uma gestão que possui propósitos voltados para a partici-
pação de entidades e representantes de classes da sociedade civil na definição dos rumos da 
educação, quando se torna um sistema municipal de educação de acordo com a Constituição 
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96.

Portanto, este trabalho tem como enfoque principal examinar as perspectivas que o 
Conselho Municipal de Educação de Lavras possui de constituir um espaço para influenciar 
a democratização das políticas públicas educacionais da administração municipal. Para tanto, 
analisa-se a implantação e implementação do Conselho Municipal de Educação de Lavras, 
durante o processo do Conselho na Gestão no período de 1990–2007. Também aplica-se 
à pesquisa etnográfica, segundo EzpElEta e RockwEll (1989) “proporciona uma volta à 
observação da interação social em situações naturais, um acesso a fenômenos não documen-
tados e difíceis de serem incorporados às exigências do levantamento e do laboratório”

É inegável a contribuição teórica desses autores. A proposta de integrar o co-
tidiano como um nível analítico do contexto de conselhos, associações, escolas, fá-
bricas, etc, formado por um determinado grupo de pessoas associadas, pelo qual 
se observa a exploração que se pode dar no trabalho de uma pesquisa qualitativa. 
Em outras palavras, as formulações de Ezpeleta e Rockwell parecem impregnadas 
das questões relacionadas ao cotidiano de uma associação de pessoas no contexto 
político-educacional.
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A metodologia utilizada baseia-se, principalmente, na análise documental, pesquisa 
bibliográfica e etnográfica. Opta-se por uma investigação que privilegia formas qualita-
tivas de análises documentais, tais como: leis, decretos, portarias, resoluções, pareceres, 
bem como em outros documentos oficiais. E a averiguação também foi feita por meio das 
observações das reuniões por um período de 18 meses e de entrevistas com os conselhei-
ros, buscando-se aprofundar os estudos sobre os vários aspectos que envolvem a questão 
da participação dos conselheiros. Tudo isso focalizando o estudo do Conselho Municipal 
de Educação de Lavras.

A escolha utilizada para a seleção e análise dos dados resultou da necessidade de 
desvelar os elementos responsáveis pela configuração de relações e ações. Elas, ao longo do 
tempo, formaram as características da gestão do Conselho Municipal de Educação em tela.

Políticas públicas de educação no Brasil (1824 – 1930)

Na raiz da construção e da gestão do sistema educacional brasileiro esteve presente 
a figura do Conselho Superior, situado como órgão consultivo do Gabinete do Ministério 
de Estado, inicialmente com funções operacionais, técnicas e pedagógicas. Gradativamen-
te, foram atribuídas aos Conselhos de Educação, também e predominantemente, funções 
estratégicas relativas ao planejamento e às políticas públicas educacionais. A ação dos 
Conselhos de Educação marcou toda a trajetória dos sistemas educacionais no Brasil.

Nos 67 anos de regime monárquico (também chamado de administração pública 
patrimonialista) a história nos relata instabilidade política, guerras, crises econômicas, e 
difícil organização política e administrativa do Estado brasileiro. É nesse contexto de 
fortes disputas e dificuldades políticas e econômicas que a questão da educação começa a 
preocupar os governantes.

As elites dirigentes do Brasil na época do Império afirmavam que a extensão e a organi-
zação da Instrução Pública eram necessárias e precisavam se tornar mais eficientes para a pre-
venção de tensões sociais que pudessem vir a dificultar a consolidação do Estado brasileiro.

Resumidamente, a organização da Instrução Pública de Educação no tempo do 
Império se caracterizava pelos seguintes aspectos: sistema organizacional centralizado, 
de inspiração européia; organização precária, inconstante e fragmentada; pouco investi-
mento; variedade nos procedimentos da organização da inspeção; predominância de uma 
racionalidade econômica que visava à redução dos custos; descontinuidade nas reformas.

Entretanto, desde aquele tempo, já havia a proposta de constituir um Conselho de 
Educação, como órgãos da administração educacional. Há registros de Conselhos Cen-
trais, pertencentes ao governo central da província ou do Império; Conselhos mais locais, 
que recebiam variadas denominações, por exemplo, Conselhos Paroquial, Distrital, ou 
Conselhos Literários. Isto permite deduzir que desde o início da organização dos nossos 
sistemas educacionais já se pensava em órgãos colegiados como parte da administração 
pública educacional.

Pode-se identificar nas leis que regulamentam estes Conselhos, que suas funções 
resumiam-se no controle e mediação dos interesses do Estado no nível local. E a função 
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consultiva e pedagógica, apesar de em muitos regulamentos estarem citados, não há regis-
tros de terem sido sequer aplicados. 

A primeira Constituição do Brasil outorgada em 1824 determinava e assegurava 
no artigo 179, item XXXII a respeito da educação, o seguinte: “A Instrução Pública é 
gratuita a todos os cidadãos”. Tanto que a primeira lei do ensino primário, promulgada 
em 15 de outubro de 1827, determinou que devessem ser criadas escolas de primeiras 
letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. Os presidentes das Províncias em Conselho 
e com audiência das respectivas Câmaras, enquanto não tiverem exercício os respectivos 
Conselhos Gerais, marcarão o número e localidades das escolas. Assim, podendo extin-
guir as que existem em lugares pouco populosos e remover os professores delas para as 
que criarem, onde mais aproveitem, dando conta à Assembléia Geral para final resolução. 
Aos Presidentes em Conselhos cabia a competência de taxar inteiramente os ordenados 
dos professores anualmente. 

Porém, não é difícil perceber o significado que toma nesse contexto a função 
de fiscalizar as escolas, públicas e particulares. Nesse momento, cabia ao Presidente 
da Província em Conselho a tarefa de fiscalização em sua jurisdição, e ao ministério 
do Império a tarefa correlacionada na Corte. No ano de 1828, a tarefa de inspecionar 
as escolas passava a ser incumbência das Câmaras Municipais, acompanhando cer-
tamente o movimento geral das discussões políticas em direção a descentralização 
político administrativa.

O Ato Adicional de 1834 à Constituição do Império decretava a extinção dos Con-
selhos Gerais das Províncias, substituindo-os por Assembléia Legislativas, e atribuía a 
estas a competência de legislar. Em 1851, um decreto legislativo autoriza o Governo a 
reformar o ensino primário e secundário no Município Neutro da Corte.

A reforma Couto Ferraz, como ficou conhecida aquela regulamentação, definia os 
requisitos necessários ao exercício do magistério primário e secundário e criava ainda a 
Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária do Município Neutro, diretamente 
submetida ao Ministério do Império.

Ao novo órgão, cabia a responsabilidade pela fiscalização e orientação do ensino 
elementar e secundário, público e particular, na Corte. Ao Inspetor Geral assessorado 
pelo Conselho Diretor e por delegados, cabia a execução dessas tarefas. Ao Conselho 
Diretor – composto por dois professores públicos e pelo reitor do Imperial Colégio Pe-
dro II, e presidido pelo Inspetor Geral – competia examinar e comparar os métodos e 
sistemas práticos de ensino, rever e propor compêndios, indicar a necessidade de se cria-
rem novas escolas no município e aulas no Colégio Pedro II, além de julgar as infrações 
disciplinares dos professores. 

No dia 14 de abril de 1890 ocorreu a primeira reforma do ensino na República. 
Como resultado das sessões do Conselho de Ministros, surgiu um novo ministério – da 
Instrução Pública, Correios e Telégrafos, pelo Decreto nº 346, de 19 de abril de 1890. 

Em 8 novembro de 1890, a Reforma Benjamim Constant cria o Conselho de Ins-
trução Superior, com a finalidade de assessorar o Ministro da Instrução Pública no con-
trole das escolas de ensino superior. 



Acta Científica – Ciências Humanas – 1º Semestre de 2008 77

Já a reforma Rivadávia Correia, conforme Decreto nº 8659 de 5 de abril de 1911, 
instituiu o Conselho Superior de Ensino. A reação contra a Reforma Rivadávia Correia 
iria provocar sua substituição através do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, que 
organizava o ensino secundário e o superior na República e ficaria conhecida como Re-
forma Carlos Maximiliano. 

Em 1925, a Reforma de Rocha Vaz, como passou a ser conhecida, foi aprovada 
pelo Decreto nº 16782-A. O Conselho estava dividido em três secções: Ensino Secundá-
rio e Superior; Ensino Artístico; Ensino Primário e Profissional. 

Em decorrência da atribuição concedida aos Estados, a partir de 1920 têm início 
em várias unidades da federação, movimentos de renovação educacional inspirados na 
escola nova européia. Entre eles, os mais significativos são: a reforma Lourenço Filho no 
Ceará, em 1923; a reforma Anísio Teixeira, na Bahia, em 1922; a reforma Fernando de 
Azevedo e Sampaio Dória, em São Paulo em 1926; Carneiro Leão no Distrito Federal, 
em 1927; a reforma Francisco Campos, em Minas Gerais, em 1928, são nomes que não 
podem deixar de ser citados no histórico desse movimento progressista empreendido 
durante a primeira fase do regime republicano no Brasil.

Pode-se observar que as décadas de 1920 e 1930 no Brasil parecem coincidir, his-
toricamente com um grande desencanto pela República, pois a década terminava sem que 
resolvesse um grande problema: o da educação do povo.

Os conselhos de educação no estado novo

A revolução de 1930 provoca um grande desejo de renovação que se reflete no 
âmbito educacional, com a criação, ainda naquele ano, do Ministério da Educação e Saúde 
Pública, pelo Decreto nº 19402, de 14 de novembro de 1930. O seu primeiro titular, o 
político mineiro Francisco Luís da Silva Campos, teve destacada atuação no Estado de 
Minas Gerais. Na época, a educação deixava de ser assunto do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores.

O Conselho Nacional de Educação foi criado por ato específico, o Decreto nº 
19850, de 11 de abril de 1931, com função específica de servir de órgão consultivo do 
Ministério da Educação e Saúde Pública nos assuntos relativos ao ensino. Os novos con-
selheiros passam a ser de livre nomeação do Presidente da República, e suas atribuições, 
nitidamente de caráter consultivo, não normativo/deliberativo, se situavam no âmbito das 
diretrizes e políticas de educação.

No texto da Constituição de 1934, coube aos Estados e ao Distrito Federal orga-
nizar e manter sistemas educativos em seus territórios, respeitando as diretrizes estabele-
cidas pela União. Ao Conselho Nacional de Educação - a ser organizado na forma da lei 
ordinária, cabia elaborar o plano nacional de educação, dependente do poder legislativo. 

A Constituição de 1937, inspirada em princípios centralizadores, restringiu a auto-
nomia dos Estados, dando ênfase ao ensino pré-vocacional e ao profissional. Isso é con-
siderado em matéria de educação, o primeiro dever do Estado, por se destinar, sobretudo, 
às classes menos favorecidas. Destacam-se nesse período as primeiras tentativas de orga-
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nização mais sistematizadas, baseadas em concepções mais científicas no que concerne a 
métodos e técnicas de ensino, de organização de tempo e espaços; e de racionalidade na 
administração do sistema.

O Ministério da Educação e Saúde expandiu-se, criando o Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos (Inep), através do qual firmava convênios para auxiliar os Estados 
no campo do ensino primário, integrado, em 1942, ao Fundo Nacional do Ensino Pri-
mário. A análise dos Conselhos de Educação desse período demonstra que se introduz 
uma concepção predominantemente tecnicista da função desses órgãos, diferente da 
acepção fiscalizadora e auxiliar que predominou no Império e na República Velha, e que 
retomaria com maior força em outro período não democrático. Tal concepção é resul-
tante de princípios da administração científica, que fortemente influenciou nos modelos 
de organização e estruturação dos aparelhos estatais, que então buscava construir as 
sociedades de forma planejada. 

A política educacional rumo ao pós–estado novo e a LDB de 1961

No ano de 1945, aconteceu a queda do Governo Getúlio Vargas, que abriu as 
portas para a redemocratização do país, favorecendo a formação de partidos políticos, 
que consagram o presidencialismo e o federalismo, através das eleições livres. Os direitos 
cívicos foram amparados pela Constituição Federal de 18 de novembro de 1946. Ela deu 
competência à União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Os estados voltam a ter mais autonomia para organizar seus sistemas educacionais, 
mantendo os dispositivos sobre o ensino primário obrigatório, oficial e gratuito. Então, 
começou o ciclo das Leis de Diretrizes e Bases (LDB), previstos na Constituição de 1934, 
e tomou pleno curso a partir de 1948, quando o Poder Executivo enviou o projeto da 
LDB ao Congresso.

A Lei 4061/61 teve como um de seus elementos principais a descentralização, al-
cançando todos os graus de ensino, fazendo equiparação do ensino médio e reafirmando 
a responsabilidade do Estado com o ensino público, gratuito e obrigatório. Também, 
deixou a cargo dos Municípios a responsabilidade sobre as matrículas da escola primária, 
para crianças com sete anos de idade. Aos Estados, Distrito Federal e Territórios coube 
a tarefa do levantamento anual do registro de crianças em idade escolar o incentivo e 
fiscalização de freqüências às aulas. Essa lei impulsionou os Conselhos e os sistemas de 
educação. Embora essas mudanças aparentemente descentralizadas tenham acontecido, 
não foi desta vez que a descentralização educacional se concretizou.

A política pública educacional dos governos militares (1964-1985)

O golpe de 31 de março de 1964 pôs fim ao processo de democratização no Brasil, 
impondo uma nova ordem político-institucional de modelo político de desenvolvimen-
to tecnoburocrático-capitalista. O ensino brasileiro foi direcionado pela promulgação da 
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LDB nº 5691/71, sob o regime do governo militar. Segundo seus autores, ela resolveria de 
uma vez por todas os problemas da educação brasileira, promovendo o que se chamou, na 
época, de revolução pela educação. A Lei nº 5692/71 no contexto institucional ampliou a 
representatividade de grupos privados, em detrimento das entidades dos educadores nos 
Conselhos Estaduais e Federal.

Evidentemente, os princípios que nortearam a elaboração da Lei nº 5691/71 esta-
vam em harmonia com o Governo autoritário do Regime Militar da época e contribuíram 
para a consolidação da centralização autoritária, características evidentes em uma dita-
dura. Ela estava sob os ditames capitalistas, expressos nos discursos militares da época. 
Esses discursos usavam o argumento de que o Brasil deveria ingressar no rol dos países 
desenvolvidos, com lideranças entre os integrantes da América Latina, determinando uma 
ação revolucionária na educação, de modo que selasse uma aliança entre a educação e 
desenvolvimento.

Os Conselhos Estaduais de Educação ficaram responsáveis por estabelecer as ma-
térias que organizariam a parte diversificada. A elaboração do currículo pleno, a escolha 
das disciplinas que seriam oferecidas aos alunos, ficou sob a responsabilidade dos estabe-
lecimentos de ensino. 

Inicialmente, pode-se pensar que essa tendência à descentralização em pleno go-
verno militar seria uma contradição para seu regime centralizador, entretanto não foi, 
pois a União continuou com o controle da educação. Primeiramente, porque tomou 
as rédeas da organização curricular, o núcleo comum e o profissionalizante. Depois, 
porque o financiamento já estava com sua receita definida pelo Fundo Nacional de 
Educação (FNDE).

A democratização dos conselhos de educação (1988 – 2007)

 No dia 5 de outubro de 1988, uma nova Constituição Federal, por sua natureza, 
no artigo 22, inciso XXIV, confirma a competência da União, legislar sobre as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, abrindo com isso a possibilidade de reformulação da legis-
lação educacional brasileira.

No Brasil, a experiência de municipalização do ensino infantil e fundamental surge 
como uma das possibilidades de concretização do processo de descentralização. Entretan-
to, a Constituição de 1988, sem falar em municipalização, dá autonomia aos municípios 
para a criação de sistemas municipais, situando o município como espaço de poder. A 
partir de 1988, o município não é mais tratado como mero executor de decisões tomadas 
em outras instâncias de poder.

Na prática escolar de cada município, existe uma pressão natural da sociedade civil 
junto às prefeituras para ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escolas e no ensino 
fundamental, devido ser mais fácil pressionar os prefeitos e os vereadores do que o Go-
verno Federal. A expansão da educação municipal parece inevitável. Contudo, é preciso 
distinguir essa expansão natural, provocada pela demanda, da municipalização do ensino, 
provocada muitas vezes de forma artificial pelo governo central ou pelos Estados.
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A literatura, de modo geral, tem apontado para o conjunto de efeitos não ante-
cipados e perversos do processo de descentralização. Cabe destacar, no entanto, que o 
viés municipalista da Constituição de 1988 teve ambas as visões, esquerda e direita, um 
denominador comum na aceitação da descentralização como instrumento eficiente de 
engenharia política institucional da democracia emergente. De acordo com FElicíssimo 
(1994, 45-52):

O processo de descentralização, a predominância de determinados eixos administrativos, 
econômico e político é uma tendência do modelo neoliberal. O Brasil aponta a descentra-
lização como inspirada pelo projeto neoliberal, cujos agentes mais visíveis seriam o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco Mundial, e o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to. Este modelo estaria privilegiando os eixos administrativos e econômico nos quais have-
ria redução das funções sociais.

Municipalização do ensino de Lavras

As transformações que a educação pública vive, em âmbito nacional, retratam com 
clareza os paradigmas para a educação que consubstanciam as demandas de transforma-
ção educacional que se desenvolve nestas últimas décadas.

Com o emblema Minas Aponta o Caminho, o governo de Minas Gerais anunciou, 
no início dos anos noventa, as mudanças educacionais em cumprimento à LDB 9394/96, 
fazendo no sistema público estadual de ensino uma grande reforma. Ela encontra-se or-
ganizada e sistematizada a partir de um conjunto de leis, resoluções e portarias expedidas 
pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG), iniciando, desta forma o processo de 
transferência do Estado para o Município um segmento da educação nacional.

O processo de nº 27.035 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais en-
caminha o Parecer nº 1.066/98, aprovado em 9 de novembro de 1998. Nesse parecer, o 
Conselho examina o expediente de interesse da Prefeitura Municipal de Lavras a respeito 
da criação do respectivo Sistema Municipal de Ensino.

A Lei Orgânica Municipal de nº 2313, de 03 de março de 1997, autoriza o Poder 
Executivo Municipal a proceder à municipalização das escolas do município de Lavras. 
Também, fica o Poder Executivo autorizado para firmar convênio com a Secretaria de Es-
tado da Educação, para adjunção de pessoal, cessão de imóvel, mobiliário e equipamento 
e que as despesas decorrentes da municipalização prevista nessa Lei correrão à conta da 
dotação orçamentária própria.

A municipalização do ensino mexeu, evidentemente, com a vida do professor esta-
dual, na medida em que, em tese, o empregador passa a ser o município, no lugar do Estado. 
Também, porque a maior parte dos problemas das escolas deve ser resolvida em nível local e 
municipa, não mais na capital estadual, onde fica a sede da Secretaria Estadual de Educação. 

É claro, no grau que foram as escolas estaduais passando para os municípios, seus 
professores e funcionários, mesmo continuando no quadro estadual, estarão vinculados 
administrativamente ao poder municipal. Por isso, foi importante a criação do Estatuto do 
Magistério Público Municipal e do Plano de Carreira Profissional.
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A partir da Lei Orgânica nº 2313/97, temos 17 escolas estaduais que passaram para 
a rede municipal, sendo 11 rurais e seis urbanas, todas do ensino fundamental. A política 
educacional da LDB 9394/96 conduz o que deveria ser adotada pela Secretaria Estadual de 
Educação para a melhoria da qualidade do ensino infantil e fundamental elegendo certas 
prioridades para o Sistema Municipal de Ensino na municipalização. Entre elas, destacam-
se: (a) promoção da autonomia da escola em todos os seus aspectos; (b) fortalecimento da 
direção da escola; (c) capacitação e aperfeiçoamento dos professores e técnicos administrati-
vos; (d) avaliação do desempenho da escola e (e) integração com os municípios vizinhos. 

A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, conforme suas políticas públicas 
educacionais, define alguns pontos importantes em parceria com os municípios: (a) gestão de-
mocrática na escolha dos diretores nas unidades escolares; (b) aperfeiçoamento e capacitação 
dos professores (Procap); (c) aperfeiçoamento e capacitação dos diretores escolares (Procad); 
(d) integração dos sistemas estaduais e municipais e (e) autonomia e fortalecimento da escola.

Portanto, as eleições para escolha de diretores escolares municipais de Lavras têm 
decorrido normalmente, conforme o Estatuto do Magistério, através de uma lista tríplice 
na qual o Poder Executivo faz a escolha do diretor da unidade escolar, apesar de seus re-
sultados nem sempre serem considerados adequados pela comunidade. 

A gestão do conselho municipal de educação de Lavras

A abertura política, iniciada no final dos anos 1970, veio acompanhada de mudan-
ças potencialmente importantes nas relações administrativas e políticas dentro do sistema 
educacional brasileiro. O Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e a 
União de Dirigentes Municipais (Undime) tiveram importante participação nos debates 
educacionais durante a elaboração da Constituição de 1988 e da Lei nº 9394/96. 

Finalmente, na busca de procedimentos mais eficientes, diversos estados e municí-
pios adotaram novas práticas administrativas e de gestão democrática. Entre essas atitudes 
estão: a eleição de diretores das escolas pelos pais, professores e membros da comunidade, 
os estabelecimentos de conselhos municipais e escolares, que envolvem representantes de 
pais, professores, sociedade civil, entre outros, e a devolução do controle financeiro de 
rotina ao nível das escolas, entre outros.

A criação de conselhos municipais pretende criar um mecanismo de consulta e di-
visão de responsabilidade entre o governo municipal, a secretaria municipal de educação, 
comunidade escolar e a sociedade civil. Em princípio, os conselhos municipais devem 
constituir um foro para discussões das decisões administrativas, das políticas educacionais 
e da mediação dos conflitos existentes na educação municipal.

Dessa forma, no que se refere à educação, desde 1988 estão postas as coor-
denadas para atuação do município: a descentralização do poder, a autonomia e a 
gestão democrática do ensino público. Por outro lado, ao ser instituído o sistema 
municipal de educação é aberta uma fecunda possibilidade de democratização da 
gestão da educação pública, por meio da criação e funcionamento do Conselho 
Municipal de Educação.
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No conselho municipal de educação, a gestão democrática da educação ligada à 
comunidade, na sua pluralidade de expectativas, pode gerar condições para fortalecer as 
escolas do sistema municipal tornando-as responsáveis perante a comunidade e essa, por 
sua vez, responsável por suas escolas.

Esse fato reforça a concepção de que, se criado, a atuação do conselho municipal 
de educação deve estar voltada à definição das diretrizes políticas para a educação do 
Município. Ou seja, uma nova concepção, distante do modelo burocrático e cartorial que 
caracterizou colegiados educacionais de outrora.

O governo municipal de Lavras e a Secretaria Municipal de Educação, ao decidirem 
pela criação do Conselho Municipal de Educação de Lavras, propunham uma perspectiva 
para o início da democratização do sistema educacional. Incluindo a sociedade lavrense 
usuária, ou não, na definição de suas atividades educacionais.

O Conselho Municipal de Educação (CME) assumiu o papel de indicador das 
demandas educacionais, as quais subdividiam as ações municipais desencadeadas pela 
SME. Se de um lado esteve presente a opção política do governo municipal, de outro, 
as características dos processos participativos que vieram a ocorrer relacionaram-se às 
condições organizativas da sociedade comunitária local, portanto seria necessária a con-
solidação de uma cultura participativa por parte desses sujeitos para que as alterações 
desejadas ocorressem. 

Tenta-se, assim, diminuir as tendências das políticas públicas patrimonialistas e bu-
rocráticas do passado, presentes na maioria das propostas de participação apresentadas 
pelo governo municipais anteriores, as quais estimulavam a participação como forma de 
cooptação ou desmonte de movimentos e demandas populares, propondo mecanismos 
participativos que, de fato, em nada interferiam na lógica governamental. De acordo com 
Gadootti e Jacobi (1994, 68):

A concepção predominante foi a de ver o papel da comunidade no processo, não 
apenas como prestadora de serviços, mas como interlocutora e gestora de política 
em função de interesses coletivamente colocados, reduzindo, significativamente, às 
vezes, aspectos fisiológicos e paternalistas, implícitos freqüentemente em projetos 
participativos.

Como o Conselho Municipal de Educação de Lavras é uma medida concreta que 
leva à participação e, com intenção de conseguirmos melhor compreensão de sua proble-
mática, discussão sobre ele, tal como se apresenta hoje, levou-se a procurar conhecê-lo 
no passado, através de breve estudo da história de sua criação. O Conselho Municipal 
de Educação de Lavras é consultivo e deliberativo, porém, para que atingisse tal estágio, 
deve-se considerar a sua posição anterior, a saber: somente consultivo.

Atualmente, o Conselho Municipal de Educação de Lavras é constituído dos 
seguintes membros: (a) Prefeito Municipal como presidente de honra; (b) Secretário 
Municipal de Educação, presidente; (c) representante do Poder Legislativo; (d) repre-
sentante do Poder Executivo; (e) representante da Instituição de Ensino Superior; (f) 
representante da Instituição de Ensino do Sistema Municipal de Educação: educação 
infantil, fundamental, educação de jovens e adultos; (g) representante da Rede Estadual 
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de Ensino; (h) representante de entidade de Educação Especial; (i) representante de 
Pais de alunos (urbano); (j) representante dos Clubes Comunitários de Serviços; (k) 
representante da Associação Comercial e Industrial de Lavras; (l) representante do Con-
selho Tutelar; (m) representante do Conselho do Bem-Estar Social e (n) representante 
da rede particular do Ensino.

Tudo indica que o Conselho Municipal de Educação vem no processo de aperfei-
çoamento através de suas representações institucionais e de entidades de classes. Todavia, 
observa-se a indicação de querer chegar à articulação da melhor forma de gestão partici-
pativa, pretendendo-se a integração com a sociedade civil, na obtenção de resultados apre-
ciáveis acerca da qualidade do trabalho pedagógico, infra-estrutura, transporte escolar, 
merenda escolar, etc. Também busca o grau de envolvimento junto ao Poder Executivo e 
à Secretaria Municipal de Educação; haja vista que o Presidente do Conselho Municipal 
de Educação é sempre o Secretário Municipal de Educação. 

Conclusão

A discussão desse tema pode indicar para o Sistema Municipal de Educação de 
Lavras a forma de democratização da gestão municipal de educação, mediante a tentati-
va de incorporar, nas decisões, os segmentos que compõem a Sociedade Civil. Analisa-
se a sua atuação, fazendo para tanto uma descrição da trajetória das políticas públicas 
educacionais no Brasil e destacando seu papel em torno da construção de espaços de 
mobilização e de gestão que pressupõem a criação e fortalecimento de capacidades 
entre os atores envolvidos.

O tema analisado através da revisão da literatura visa à participação da sociedade 
civil, e num primeiro momento, estabelecer melhor entendimento do Governo Munici-
pal/Secretaria Municipal de Educação para análise e compreensão do funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação de Lavras. Esse é considerado como uma das principais 
instituições de democratização, quando inserido num plano estratégico mais amplo. Ou seja, 
num conjunto de medidas políticas que vise ao alcance da participação coletiva nas decisões 
educacionais. Assim, de um lado, a Secretaria Municipal de Educação estende a possibili-
dade dessa participação efetiva à sociedade e, de outro, a sociedade influencia o destino da 
educação municipal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e que, em seu artigo 14, propõe a participação das comu-
nidades nos conselhos educacionais. Isso também é estabelecido pela Lei nº 9424/96, 
que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização do Magistério (Fundeb), na qual destacamos o artigo 4 que estabelece a 
criação de Conselhos para acompanhamentos, controle, transferência e aplicação dos 
recursos do Fundeb. 

A conclusão fundamental que pode extrair-se desse exercício é que o Conselho 
Municipal de Educação de Lavras tem criado condições propícias para o surgimento de 
uma nova dinâmica de mobilização e articulação entre agentes-chaves da sociedade local, 
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da qual começam a vislumbrar-se uma grande quantidade de efeitos positivos para o mu-
nicípio e para os funcionários e usuários do sistema municipal de educação.

O Conselho está aportando ao meio da educação municipal um novo modelo de 
pensar e agir, que requer mudanças sociais, de mentalidade e nas atitudes, precisamente 
o tipo de transformações que mais tempo necessitam para consolidar-se. O CME está 
dando importante passo também rumo à sua legitimação na sociedade local. 
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