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ORIGEM, FUNÇÃO E POLÍTICA
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RESUMO

Este artigo discute o modelo dos conselhos estaduais de educação instituídos no
Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, visando
através de uma revisão bibliográfica observar os avanços, retrocessos e períodos de
inércia do referido órgão. Por serem responsáveis pelas instituições de ensino
fundamental, médio e superior dos estados, os conselhos são a princípio
encarregados da normatização e fiscalização das escolas municipais quando as
cidades não possuem um órgão próprio. Nessa
essa perspectiva será pesquisado o
modelo do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, buscando
evidenciar se suas premissas seguem o modelo proposto constitucionalmente.

Palavras - Chave: Lei de Diretrizes e Bases. Conselho Estadual de Educa
Educação.
Normatização e Fiscalização.
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ABSTRACT

This article discusses the model of the state councils of education instituted in Brazil
from the Law of Directives and Bases of Education (LDB) in 1961, aiming, through a
bibliographical review, to observe the advances, setbacks and periods of inertia of
that body. As they are responsible for elementary, secondary and higher education
institutions in the states, the councils are, in principle, in charge of regulating and
inspecting municipal schools when cities do not have their own body. From this
perspective, the model of the State Council of Education of the State of São Paulo
will be researched, seekin
seeking
g to show whether its premises follow the constitutionally
proposed model.
Keywords: Law of Guidelines and Bases. State Board of Education. Standardization
and Inspection.

RESUMEN

Este artículo discute el modelo de los consejos estatales de educación ins
instituidos en
Brasil a partir de la Ley de Directrices y Bases de la Educación (LDB) en 1961, con
el objetivo, a través de una revisión bibliográfica, observar los avances, retrocesos y
períodos de inercia de ese organismo. Cómo son responsables de las insti
instituciones

de educación primaria, secundaria y superior en los estados, los consejos son, en
principio, los encargados de regular e inspeccionar los municipios. escuelas cuando
las ciudades no tienen su propio cuerpo. Desde esta perspectiva, se investigará e
el
modelo del Consejo Estatal de Educación del Estado de São Paulo, buscando
mostrar si sus premisas siguen el modelo propuesto constitucionalmente.
Palabras clave:: Ley de Lineamientos y Bases. Junta Estatal de Educación.
Estandarización e Inspección.

INTRODUÇÃO

Baseados no princípio da autonomia estatal, os Conselhos Estaduais de
Educação são organizados, conforme pressupostos legais da Constituição Federal,
de maneira personalizada em cada unidade da federação. Sua função principal seria
a de garantirr que as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas,
cumpram as normas de funcionamento previstas na legislação.
Normas essas que se estendem desde os critérios relativos à infraestrutura
das instalações, ao projeto pedagógico, às disciplina
disciplinas
s ofertadas, à carga horária e
ao corpo docente. Assim o funcionamento ou não de determinada escola é
atribuição desse órgão pouco falado ou conhecido, mas que tem uma função
decisiva na educação no país.
Ou seja, o Conselho Estadual de Educação (CEE) é um órgão com objetivo
de deliberação do sistema estadual de ensino e exerce também funções de caráter
normativo, consultivo e de assessoramento ao secretário de educação do estado.
Tem como instrução intervir em questões que lhe são pertinentes no sentido de
proteger e aprimorar a educação escolar, além de garantir que os indivíduos
futuramente tenham liberdade civil e outros direitos.

Outrossim,

para

ser

mais

esclarecedor,

a

função

do

conselho

é

implementação de diretrizes para a Educação Especial e Educaç
Educação dos Jovens e
Adultos (EJA), aparar e organizar o ensino a distância, elaboração do regimento
escolar e do projeto político pedagógico (PPP), etc. Além da criação de políticas
públicas, atualização e acompanhamento da execução do Plano de Educação,
resumidamente,
idamente, é garantir o padrão de qualidade do ensino.
Muito embora sejam considerados com entidades autônomas, os Conselhos
Estaduais de Educação precisam e devem seguir os pressupostos estabelecidos
pela Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, fiscalizando
e sobretudo viabilizando sugestões e medidas, através de atos regulatórios para a
melhoria da qualidade de ensino em todo o território nacional.
Assim como a organização e deliberação depende da deliberação de ccada
estado da federação a quantidade de membros e a duração do mandato dos
membros também pode variar de acordo a normas internas.

A forma como os

membros são escolhidos também muda. No Estado de São Paulo, são 24 indicados,
escolhidos livremente pelo gov
governador,
ernador, o que dá ao Conselho o status de instituição
política.
Nesse artigo, será discutido para que serve o Conselho Estadual de
Educação, serão discutidas as suas funções e as mudanças ocorridas através dos
anos nesse órgão, bem como o efeito do seu su
suporte
porte sobre a educação escolar e
como isso reflete em sociedade.

OS PRIMÓRDIOS DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

Desde a Independência a educação escolar do país esteve entrelaçada a
políticas públicas, isto é, se considerar que toda intervenção feita foi com o intuito de

ofertar e proteger os direitos civis. Visto que, uma boa educação permite que o
indivíduo alcance uma percepção maior dos seus direitos e deveres enquanto
cidadão, assim o Estado passa a ter um papel de regulador no estabelecimento de
políticas sociais (CURY, 2007, p. 831).
Para mais, Adam Schmidt, Alfred Marshall, Stuart Mill, Marshall (1967, p. 73),
afirmam

que

a

educação

é

uma

pré
pré-condição
condição

para

liberdade

civil

e

conseqüentemente outros direitos. Em outras palavras, quando o Estado intervém,
não contradiz os direitos de liberdade civil, porque para ter o status de cidadão,
supõe que as pessoas devem ser inteligentes e de bom senso.
“A educação das crianças está diretamente relacionada com a
cidadania, e, quando o Estado garante que ttodas
odas as crianças serão
educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvida, as exigências
e a natureza da cidadania” (SCHMIDT, MARSHALL, MILL,
MARSHALL, 1967, p. 73).

Por conseguinte, a educação escolar passou a ser, para além de uma
gratuidade,

como

uma

obrigação,

assistência,

diretrizes,

autorização

de

funcionamento, planejamento e financiamento. “Daí a instrução se tornar pública
como função do Estado e, mais explici
explicitamente,
tamente, como dever do Estado, a fim de que,
após o impulso interventor inicial que ela propicia, o indivíduo pudesse se
autogovernar como ente dotado de liberdade e capaz de participar de uma
sociedade de pessoas autônomas” (CURY, 2007, p. 832).
A partir de 1961, os Conselhos Estaduais passaram a ser instituídos a partir
da

Lei

de

Diretrizes

e

Bases

da

Educação

(LDB).

Até

então,

o

sistema educacional brasileiro era centralizado e o modelo era seguido por todos os
estados e municípios. Com a aprovação da p
primeira
rimeira Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais
autonomia, diminuindo a centralização do MEC.
Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área
da saúde, surge o Ministéri
Ministério
o da Educação e Cultura, com a sigla MEC. O sistema
educacional brasileiro até 1960 era centralizado e o modelo era seguido por todos os
estados e municípios.

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em
1961, os órgãos estaduais
uais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a
centralização do MEC.
Foram necessários 13 anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação da
primeira LDB. Além de serem responsáveis pelas instituições de ensino primário,
médio e superior do estado, eles também ficam encarregados de normatizar e
fiscalizar as escolas municipais quando as cidades não possuem um órgão próprio.
Contudo, essa autonomia hodiernamente se rege dentro dos parâmetros da
Lei de Diretrizes e Bases. Para Jamil Cury, a atual for
forma
ma que o Conselho se
estabelece tem como resultado o entrelaçamento de três vertentes educacionais que
se constituíram ao longo da história da educação no Brasil e tais elos se inclinam a
uma concepção liberal.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, ATU
ATUALMENTE.
ALMENTE.

O Conselho Estadual de Educação é responsável pelo ensino e, tem o papel
de implementar políticas públicas e proteger/aprimorar a educação, porém, mesmo
tendo autorização constitucional, atua respeitando as leis de diretrizes e base.
Conforme Menezes (2001) A criação desses conselhos surgiu da idéia de
descentralização sobre os sistemas de ensino, mas, atualmente, pretende
pretende-se que os
órgãos de autorização, reconhecimento e deliberação estejam ainda mais próximos
dos órgãos de gestão escolar, o que
ue em tese não garante que atuem em
concordância com a lei.
Segundo Cury e Ferreira (2009), não valeriam nada ter tais leis sem de fato
efetivá-las,
las, portanto, o CEE tem este papel, fazer com que a educação do Brasil seja
aprimorada e funcione de acordo com que se pressupõe e por isso é responsável
pela educação do ensino dos indivíduos das escolas brasileiras, bem como a
garantia de que as coisas ocorram de acordo com a instituição.

Como foi supracitado, o Conselho efetivo atual está entrelaçado a três elos de
financiamento da educação básica, tais quais, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB).
Sendo o primeiro: a vinculação com a Constituição, que por meio disso,
ofereceu subvenções p
para
ara as tomadas de decisões concernentes a políticas
educacionais. O segundo: é a presença de uma burocracia por trás do Estado, que
“ofereceu subsídios à tomada de decisões com relação às políticas educacionais.”
(CURY, 2007).
E por fim, o terceiro elo: “b
“buscar-se-á
á verificar a intervenção direta do aparato
de Estado no âmbito empresarial por meio do salário
salário-educação.
educação. Após a assinalação
desses elos e seu eventual entrelaçamento, poder
poder-se-á
á conceituar com mais
propriedade uma face da presença do Estado na ed
educação.”,
ucação.”, ainda segundo Cury,
(2007).
“Tais vertentes serão consideradas a fim de se entender como se
chegou a uma ligação entre as formas de financiamento obrigatório
da educação e o estabelecimento de fundos para tal. Nessa direção,
pretende
pretende-se não só alçar
çar o papel determinante do Estado nesse
assunto, como também evidenciar a originalidade derivada do
FUNDEB e de seu predecessor, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (FUNDEF).” (CURY, 2007)

A presença do Conselho é progressiva, mas age de acordo ao limite das leis
de Diretrizes e Bases. Essa é uma medida que faz com que a federação participe
diretamente do sistema educacional e ao mesmo tempo, descentralize a
responsabilidade e passe a deliberar aos est
estados e municípios.
Segundo Cury (2007):
“Essa importância da educação escolar, tornada gratuita e
obrigatória no primário em todo o país, só se viabilizaria se houvesse
recursos públicos para mantê
mantê-la
la e desenvolvê-la.7
desenvolvê
Por isso, a
Constituição impõe a vinculação percentual a partir dos impostos
arrecadados.”

Independente do intuito de ampliar ou não o âmbito de sua presença, a
previsão para era um sistema de educação nacional ou um sistema descentralizado
da educação no sistema de ensino, o fato de ser cobrado algum valor para ser
investido na educação enfatiza o elo entre o Conselho e a federação, de acordo com
a lei:

§ 1.º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2.º A competência da U
União
nião para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3.º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.
§ 4.º A superveniência d
de
e lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Para Muniz (2002) “as normas constitucionais que disciplinam o direito à
educação, ora vista como integrante do direito à vida, ora como direito social, hão de
ser entendidas como de eficácia plena e aplicabilidade imediata, produzindo efeitos
jurídicos, no qual todos estão investido
investidos no direito subjetivo público, com efetivo
exercício do gozo, indispensáveis para o pleno desenvolvimento de pessoas, seu
preparo
o para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Outrossim,
o objetivo desse modelo de distribuição de competências é flexionar as atribuições
de forma cooperativa e quando for pertinente impor limites.
Assim, se compreende que o Cons
Conselho
elho Estadual de Educação foi criado com
objetivo de aprimoramento e proteção do ensino do Brasil, através da
descentralização da Educação, por conseguinte foi criado o Conselho, que vão
desde a projetos pedagógicos, a questões como de infra estrutura.

FUNÇÕES
NÇÕES E FINALIDADE

O Conselho Estadual tem, sobretudo, a função de garantir o direito à
educação às pessoas que procuram isso na educação escolar. Entre todas as
funções que são de encargo do Conselho, está a função normativa e é o que difere
de fato o órgão
rgão de educação.
A função normativa é representada pelo conselheiro que tem o encargo de
“interpretar” a legislação e fiscalizar se tais leis estão sendo cumpridas. O
conselheiro do CEE não tem o papel de criar ou decretar nenhuma lei, muito menos
tem poder de determinar decretos ou medidas provisórias, visto que, não é um
legislador como deputado, senador ou vereador.
Cury (p.42, 2006) afirma que "a função normativa não pode se dar contra
legem, ultra legem ou praeter legem. Ela só pode se dar secundum legem e intra
legem”. Isto é, o representante do CEE não tem autoridade para impor nenhum lei
ou decreto, mas sim, garantir o bom funcionamento e a melhoria do ensino nas
escolas.
Outrossim, o Conselho faz um elo entre a educação nacional e o sistema
educacional
cacional de cada estado, seguindo dentro de uma hierarquia: federação, estado
e município. Ao mesmo tempo em que o governo descentraliza a educação escovar
dos estados, “garante” que a educação seja para todos.
Para mais, a função normativa aproxima a educ
educação
ação escolar para educação
nacional, isso ocorre através da interpretação e aplicação das leis, nesse sentido
conselheiro

tem

a

incumbência

de

interpretar

as

leis

e

aplicá
aplicá-las

e

conseqüentemente, fiscalizar se as normas e leis estão sendo cumpridas.
O que
e se espera de um conselheiro são estudos e investigações que
conduzam e implicam a sua função, além disso, o mesmo deve agir de forma
profissional, não basta apenas ter uma “boa vontade”. Ou seja, pela autoridade tida
pela função exercida, não se pode ign
ignorar
orar os ordenamentos jurídicos, o trabalho
deve ocorrer de forma profissional.

Para mais,
Aqui vale o compromisso da função com o direito dos cidadãos
exercendo
exercendo-a
a de modo mais coerente com as finalidades maiores da
educação nacional, constitucionalmente postas, pois o objetivo do
Estado de Direito supõe tanto a limitação do poder estatal para que
esse não se torne arbitrário quanto a elevação da consciência e da
participação dos cidadãos. ((CURY,, p. 42, 2006)

Além das funções importantes como as consultivas e de assessoramento, a
normativa é tão significativa quanto, pois se encarrega das resoluções e
fiscalizações, sobretudo tendo provisões legais e intencionalidade de executar o que
é previsto pela legislação
legislação.
Tais resoluções e fiscalizações devem ser compatíveis com a Constituição de
1988, que é seu maior fundamento. Além disso, Cury (p. 43, 2006) salienta: "A
função normativa é uma função derivada do e pelo poder legislativo em harmonia e
cooperação com os outros poderes.”
Em outros termos, trata
trata-se
se de uma função pública, que age de com
autoridade da Constituição em objetivo de garantir e proteger o desempenho de
interesse coletivo, no que diz respeito à Cidadania. Para mais,
“Esse é o caso do atual Conselh
Conselho
o Nacional de Educação (CNE). Ele
foi criado pela Lei n. 4.024/61 com a redação dada pela Lei n.
9.131/95.4 Ele faz parte da administração direta do Ministério da
Educação como órgão público, administrativo e colegiado com
funções normativas, consultivas e de assessoramento e sua
atividade é de caráter permanente.5 É o que se pode ler tanto na
função normativa disposta no art. 8, § 1º da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) quanto no § 1º do art. 9 da mesma
lei” ((CURY, p. 43, 2006)

De acordo
ordo com a legislação da Constituição brasileira, a lei de Diretrizes e
Bases e a própria função do Conselho Estadual de Educação, o dever desse órgão
é garantir o direito a uma boa educação ao cidadão brasileiro. Conclui
Conclui-se que o
encargo do Conselheiro é manter em funcionamento o ensino nos estados e
municípios.

Ou seja, agir com as funções normativas, consultivas e assoreamento dentro
dos parâmetros da lei, em outras palavras, agir conforme o que lhe é pertinente
enquanto encarregado de tal função. Tendo em vista que uma educação de
qualidade reflete no conhecimento de outros direitos e deveres o indivíduo tem.

CONCLUSÃO

Este artigo discorre sobre o que é o Conselho Estadual de Educação, como
foi criado e seus objetivos iniciais, bem como sobre qual é seu papel hodiernamente.
Buscando analisar as mudanças desde o Império, a Constituição de 1834 e a atual
Constituição e LDL de 1996. Como citado anteriormente, o objetivo do Conselho
Estadual de Educação é proteger e garantir uma boa educação para a sociedade
brasileira, com a autoridade da Constituição de 1988, respeitando as leis de
Diretrizes e Bases e fazendo com que a educação seja mesmo efetiva.
A questão que ora se levanta é se realmente a efetividade dos conselhos é
comprovada na prática
a e se a lei proposta no CEE, de fazer com que a educação do
Brasil seja aprimorada consoante as prerrogativas das instituições e da legislação
maior. Essa indagação é recorrente e carece de estudos mais aprofundados,
principalmente de caráter exploratório e descritivo, a exemplo do próprio conselho
estadual de São Paulo, que pouco se trata, além da legislação vigente, dados que
comprovem sua atuação.
Conclui-se
se assim que a hipótese de que as funções normativa e fiscalizadora
poderiam resultar de um aprofun
aprofundamento
damento das práticas de participação e da
influência da gestão democrática da educação prevista na CF/1988, mas que não
podem ser confirmadas em termos de atuação no Conselho Estadual de São Paulo
e em vários conselhos do território brasileiro.
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