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RESUMO: Este ensaio tem como objetivo examinar, no Brasil, a partir dos anos 1980 até meados dos anos 2000, 
discussões, concepções, orientações e diretrizes acerca da gestão da educação no âmbito dos Municípios (idéias); 
iniciativas das localidades em organizar e realizar a gestão da educação em seu âmbito e iniciativas de 
transferência de atribuições de uma esfera de administração pública para outra (práticas); bem como iniciativas 
de organização constitucional e legal da educação municipal e do processo de transição de redes de ensino a 
sistemas municipais de educação (efetiva institucionalização). Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 
mostra que há no país a defesa e a institucionalização da descentralização da gestão da educação básica até o 
âmbito do Município, mas não significando uma situação de consenso. Assim, esta é uma questão ainda a ser 
refletida, abordando, também, a complexidade das condições e das relações entre as esferas públicas brasileiras. 
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No Brasil, a partir dos anos 1980, sobressaem discussões, concepções, orientações e 

diretrizes acerca da gestão da educação no âmbito dos Municípios (idéias); bem como 

iniciativas das localidades em organizar e realizar a gestão da educação em seu âmbito e as 

iniciativas de transferência de atribuições de uma esfera de administração pública para outra 

(práticas); e iniciativas de organização constitucional e legal da educação municipal, bem 

como o processo de transição de redes de ensino (sistemas administrativos) a sistemas 

municipais de educação (SMEds) (efetiva institucionalização). 

As várias mudanças quanto à atuação dos Municípios na gestão da educação, forjadas 

a partir dos anos 1980, decorrem, especialmente, do contexto de abertura política, de um 

movimento de idéias e discursos de descentralização, guardados os dissensos, e por um 

emaranhado de normas. 

Este ensaio, que agrega resultados de pesquisa bibliográfica e documental, tem como 

objetivo o exame dessas discussões, concepções, orientações e diretrizes até meados dos anos 

2000. 

 

A educação municipal no Brasil nos anos 1980: as “novas” atribuições de sistema de 

educação 

 

Em se tratando da atuação dos Municípios no campo educação, no Brasil desde os 

anos 1980, houve profundas alterações, sobretudo com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 (CF de 1988) (BRASIL, 1988a), em que a descentralização do poder 

apresenta-se como traço marcante, e a implementação de planos, programas, projetos e ações 

no início dos anos 1990, como conseqüência de um movimento mais amplo e global, o da 

reforma e da descentralização do Estado e da ressignificação do poder local. 



A partir de 1986, foram marcantes os debates e vários os mecanismos legais e 

institucionais e de políticas indutores da organização e de práticas da educação em âmbito 

municipal. Nos debates sobressaem idéias básicas, como do movimento neoliberal e/ou 

neoconservador, com a tese da falência do Estado e da liberdade de escolha dos indivíduos, e 

o movimento municipalista, mais forte e organizado em nível nacional. 

Também foram significativos e indutores da defesa da maior atuação dos Municípios 

no campo da educação experiências de gestões educacionais democráticas, em Estados e 

Municípios, estudos e pesquisas acadêmicas e a criação da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), em 1986, com as teses da atuação dos Municípios no 

ensino de primeiro grau (ensino fundamental) e na administração dos recursos financeiros da 

alimentação escolar (merenda), as quais estimularam o debate e influenciaram as propostas 

para a Assembléia Constituinte de 1988. 

Segundo Oliveira (1992), a tendência de questionamento da centralização do Estado, 

especialmente, nos aspectos econômico, financeiro, administrativo e em relação ao 

estabelecimento de políticas públicas, proposições de atuação das municipalidades entraram 

na ordem do dia, em nível internacional, marcadamente a partir dos anos 1960, diante da crise 

econômica, da mundialização do capital, do refluxo de regimes autoritários, das 

reivindicações por democracia e maior participação social. Assim, na educação, a 

descentralização tem sido recomendada por organismos internacionais ligados à educação e a 

economia, e vem ocorrendo em quase todos os países latino-americanos, implantada tanto por 

governos democráticos quanto por ditaduras militares. 

No Brasil, a partir dos anos 1980, as discussões quanto à descentralização podem ser 

distinguidas em duas linhas básicas de pensamento. De um lado, o poder público estatal, cuja 

proposta se insere no movimento mais amplo da reforma do Estado brasileiro, cuida mais de 

transferência de tarefas de uma instância central a outras do que da partição de decisões. A 

defesa da descentralização vai ao encontro das doutrinas ultraliberalizantes que começaram a 

florescer no país com o esgotamento do regime militar. Dentre os ideais ultraliberais, a defesa 

é a do Estado mínimo e da predominância do mercado, ou seja, a minimização das 

interferências do Estado nos campos econômico e social possibilitam o livre funcionamento 

do mercado como regulador de benefícios, e não provedor de direitos sociais. Dessa forma, a 

descentralização do Estado é a palavra-chave. De outro lado, no âmbito dos movimentos dos 

professores e outros profissionais da educação, a descentralização, por si só, como caminho 

para a democratização da sociedade, é percebida como um equívoco, sobretudo se for 

observada a conjuntura na qual esse discurso se faz mais presente. 



No contexto de redemocratização do país, a CF de 1988 (BRASIL, 1988a), ao associar 

princípios de democratização e descentralização, estabelece responsabilidades com a 

organização da educação nas três instâncias do poder público: centraliza na União o poder 

para a definição das diretrizes e bases da educação brasileira, ao definir como competência 

privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22), divide a 

responsabilidade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no tocante à 

legislação complementar da educação, cultura, ensino e desporto, à manutenção da educação e 

à garantida dos meios de acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23). 

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se ao 

estabelecimento de normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercem a competência legislativa plena, visando atender suas 

peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário (BRASIL, 1988a, art. 24). 

A Constituição reconhece legalmente a participação dos Municípios na gestão da 

educação nacional ao permitir a organização de SMEds. Institui-se, assim, a organização 

plurissistêmica da educação, com atribuições não-concorrentes e trabalho de forma 

cooperada. A estrutura do sistema educacional passa a integrar os sistemas de ensino federal, 

dos territórios, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 1988a, art. 211). 

Ainda, a Constituição institui o regime de colaboração na organização da educação, 

em especial, nos níveis infantil e fundamental e seu papel na organização e manutenção da 

educação. Compete aos Municípios “legislar sobre assuntos de interesse local; suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber; [...] manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental” (BRASIL, 1988a, art. 30). 

O Município deve proporcionar os meios necessários de acesso à educação, 

suplementando a legislação federal e estadual e, ainda, em razão de sua autonomia, legislar a 

fim de proteger o interesse local. No entanto, não é possível desconsiderar que, em virtude da 

centralização de poder que, historicamente, marca a política nacional, as instâncias mais 

próximas ao ensino, como as escolas, não chegam a sequer obter recursos suficientes para 

desenvolver integralmente a responsabilidade descentralizada pela esfera central. 

A permissão constitucional da organização de sistemas de ensino próprios e 

autônomos pelos Municípios ressalta a defesa da opção pelo processo efetivo de 

institucionalização de SMEds. 



Boaventura (1996) comenta que a almejada municipalização do ensino dispõe na CF 

de 1988 das bases para começar a efetivar-se, e que o sistema municipal é autônomo tanto 

quanto o federal e o estadual. 

Contudo, Duarte (2003) alerta que, a despeito de a Constituição ter ampliado a 

autonomia de gestão nos governos dos Municípios, ela vem sendo construída sobre a herança 

político-administrativa do ciclo autoritário-desenvolvimentista, com um alto grau de 

desigualdade material e institucional existente entre os sistemas de ensino. 

 

A educação municipal a partir dos anos 1990: ênfase, orientação e apoio técnico ao 

processo efetivo de institucionalização de sistemas municipais de educação 

 

A partir dos anos 1990, o Município foi sensivelmente afetado pelo marcante 

fenômeno de complexificação social que impôs a densificação de demandas e relações em 

âmbito local e pela tendência globalizante da economia e da cultura (PIRES, 1999). Novas 

políticas voltadas para a atuação municipal foram adotadas, embora suas motivações fossem 

diversas das que prevaleceram no processo constituinte (SOUZA, 2004), que se aproximavam 

mais da defesa da democratização da gestão e da ampliação do controle social. 

Em se tratando da educação sob a responsabilidade dos Municípios, vivencia-se um 

período de transição entre uma cultura integrada, ou de subsistema, ou de delegação para uma 

cultura de autonomia e de colaboração, pelo menos formalmente. 

A descentralização aparece como parte do processo de reforma do Estado, como 

assinala Pereira (2001). As políticas educacionais foram profundamente afetadas pelo 

esgotamento do projeto desenvolvimentista e modernizador implementado de 1920 a 

1970/1980, e pela globalização da economia, que levou à reforma do Estado. A 

descentralização promovida nos anos 1990 não correspondeu às demandas de ampliação das 

práticas democráticas e de maior autonomia, como a expectativa das forças progressistas dos 

anos 1980. Os processos de municipalização intensificados no período, como parte das 

políticas de descentralização, caracterizaram-se muito mais como práticas de 

desconcentração. 

Em 1990, foi realizada, em Jomtien (Tailândia), a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, financiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e pelo Banco Mundial. A 

conferência produziu a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, difundindo a idéia de 



que a educação deveria satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem (Neba) de 

crianças, jovens e adultos. Naquele momento, estabeleceu-se o compromisso mundial para 

garantir as Neba, bem como se destacou a necessidade de fortalecer as alianças (artigo 7) 

para sua efetivação. No compromisso, ressaltou-se o Município como uma das autoridades 

responsáveis pelo oferecimento da educação para todos (TAILÂNDIA, 1990). 

 Em 1993 estabeleceu-se formalmente a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, com base em uma solicitação da Conferência Geral da Unesco, órgão de ciência 

e cultura da Organização das Nações Unidas (ONU), ocasião em que seu então diretor-geral, 

Frederico Mayor, solicitou a Jacques Delors, que presidisse a comissão. O relatório de 

Jacques Delors (apud SHIROMA, 2000) destaca quatro pilares básicos (sua base 

epistemológica) essenciais a um novo conceito de educação, sem os quais os países não 

conseguirão responder à multiplicidade de questões e desafios colocados a todos: “aprender a 

conhecer, aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser”. Esses pilares podem ser 

apreendidos como princípios em programas e projetos do Ministério da Educação (MEC), 

como o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (Prasem) (BRASIL, 

2001a), dirigidos, também, aos Municípios. 

 Para Shiroma (2000, p. 56), nos anos 1990, disseminava-se a idéia de que para 

sobreviver à concorrência do mercado, para ser cidadão do século XXI, é preciso dominar os 

códigos da modernidade. Assim, “mecanicamente [...] atribuiu-se à educação o condão de 

sustentação da competitividade nos anos de 1990.” 

 Em conseqüência, importantes organismos multilaterais – Unesco, Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), Projeto Principal de Educação para a 

América Latina e Caribe (Promedlac) – produziram vasta documentação internacional 

propalando o ideário da reforma da educação, por meio de “diagnósticos, análises e propostas 

de soluções consideradas cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe” (SHIROMA, 

2000, p. 56). 

 Como exemplo, pode ser citado o documento econômico da Cepal, Transformación 

productiva con Equidad que alertava, em 1990, para a urgente necessidade de implementação 

das mudanças educacionais demandadas pela reestruturação produtiva em curso, 

recomendando “que os países da região investissem em reformas dos sistemas educativos para 

adequá-los a ofertar os conhecimentos e habilidades específicas requeridas pelo sistema 

produtivo” (SHIROMA, 2000, p. 63). 

 No Brasil, em 1993, as idéias dos organismos internacionais sobre educação “lançadas 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, começam a fertilizar a mentalidade 



brasileira, inspirando a publicação do Plano Decenal de Educação para Todos [...]” 

(SHIROMA, 2000, p. 62). 

No Plano Decenal de Educação para Todos (BRASI, 1993), o Município, também, é 

responsável pelo compromisso com a educação para todos, assumido na Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, que implica a elaboração de seu plano municipal de educação. 

 Desde o final dos anos 1980 e, marcadamente, no governo Fernando Collor de Mello e 

a partir de 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em um processo de 

reformas em todos os setores da educação, a descentralização das políticas educacionais foi 

defendida como uma das estratégias mais importantes para a eficiência do sistema de ensino. 

A reforma anunciada ganhou concretude (SHIROMA, 2000). 

 Acentuou-se o apoio do Banco Mundial a medidas educacionais de caráter 

descentralizador como um dos eixos da reforma do sistema escolar. As análises do banco 

apontam a organização dos sistemas de educação como um dos principais obstáculos para a 

melhoria da sua qualidade, tendo em vista sobretudo os custos, considerados elevados, de 

manutenção de um sistema centralizado. Assim, um dos eixos essenciais para a melhoria da 

qualidade das escolas fundamentais seria a descentralização, sobretudo no tocante à aplicação 

de recursos financeiros, como estratégia de construção de escolas eficazes, fortalecendo-se a 

autonomia (PEIXOTO, 1999). 

Os novos marcos legais, propostos pela CF de 1988 colocam a questão no centro das 

atenções, ao mesmo tempo que são introduzidas alterações significativas no quadro de 

distribuição de poderes, responsabilidades e recursos entre as esferas governamentais. A 

descentralização passou a ser apontada, também, como saída para o impasse político-

institucional do Estado brasileiro, acusado de excessivamente centralizador e, por isso, 

incapaz para responder às mais prementes e agudas demandas de boa parte da população, 

sobretudo em relação ao atendimento de suas necessidades básicas (PEIXOTO, 1999). 

A introdução de medidas indutoras de descentralização ocorre em um contexto em que 

o Estado procurava transferir atribuições que desonerassem o custo dos serviços prestados e 

recompusesse sua capacidade de promover investimentos produtivos. A revalorização dos 

governos locais na América Latina guarda sua origem, simultaneamente, nos processos de 

redemocratização impulsionados a partir do final da década de 1970 e na reestruturação 

produtiva por que passa a economia desde aquele período. Essa revalorização/reestruturação 

produz, por sua vez, um duplo movimento: de um lado, a redefinição das bases de intervenção 

do Estado na esfera social e, de outro, as mudanças organizacionais e de gestão no setor 

público. Essa tendência de revalorização é acompanhada, ainda, por nova sistemática de 



relacionamento entre os setores público estatal, público não-governamental e privado 

(DUARTE, 2003). 

A Emenda Constitucional (EC) n° 14/96 (BRASIL, 1996a) e a Lei n° 9.424/96 

(BRASIL, 1996b) que a regulamentou constituíram-se em mecanismos definidores da 

expansão de sistemas e redes municipais de educação no país, ao subvincular um percentual 

dos recursos tributários dos Municípios, destinados à manutenção e desenvolvimento do 

ensino como um todo ao ensino fundamental. E, ainda, reorganizar as competências dos entes 

federados atribuindo aos Municípios, além da obrigação com o ensino fundamental (em 

colaboração com o Estado), a responsabilidade pela educação infantil, e não apenas com o 

ensino pré-escolar. 

Outro mecanismo que incentiva a gestão da educação pelos Municípios, com aspectos 

de descentralização financeira e de recentralização, é o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), sob a coordenação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

que repassa recurso diretamente às escolas de todos os Municípios do país, desde que tenham 

unidades executoras devidamente legalizadas. 

Ainda em 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n° 9.394 (BRASIL, 1996c) que, também, reforça o discurso da descentralização 

na educação ao destacar o regime de colaboração, a gestão democrática do ensino público, a 

organização de sistema municipal de ensino (SMEn), as competências dos estabelecimentos 

de ensino e dos docentes. 

Na conjuntura de implantação, a LDB n° 9.393/96 colocou, pela primeira vez de forma 

efetiva no país, a questão relativa aos sistemas no campo da educação no âmbito dos 

Municípios, ou melhor, ao processo efetivo de institucionalização de SMEds  (arts. 8º, 11, 18 

e 89), reiterando a possibilidade da organização de sistemas de educação pelos Municípios 

(art. 8º), mas apresentando outras duas possíveis opções aos Municípios para organizarem a 

educação sob sua responsabilidade, sendo pela conservação das redes municipais de ensino 

integradas ao SEEd ou pela composição de um sistema único de educação básica que integre 

as responsabilidades educacionais do Estado e do Município (art. 11). 

Em 1997 o governo federal implantou o projeto Fundo de Fortalecimento da Escola 

(Fundescola), o qual enfatiza a implementação de SMEds e a maior atuação das próprias 

escolas. 

O Fundescola, por sua vez, instituiu um programa de capacitação e fonte de consultas 

para os dirigentes municipais de educação, o Prasem (com edições em 1997, 1999 e 2001), 



para fazer frente às mudanças na legislação que afetam a educação e o papel e 

responsabilidades deste dirigente. 

O Prasem (BRASIL, 2001a, p. 61) ressalta o processo efetivo de institucionalização 

do SMEd, “como resultado da conquista da autonomia municipal em educação”, destacando a 

necessidade da estruturação e funcionamento da educação em regime de colaboração. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação Básica (CEB), 

sobretudo a partir dos anos 1990, também, tem emitido atos com o objetivo de apoiar a 

atuação dos Municípios na gestão da educação brasileira. Cury (2000), no Parecer CNE/CEB 

n° 30/2000 (BRASIL, 2000), esclarece que, em países de natureza federativa, como o Brasil, a 

aplicação da lei e das normas sempre deve se dirigir a situações específicas. No que tange a 

gestão da educação, as questões controversas devem ser resolvidas pelo CNE, cuja 

competência legal está estabelecida no art. 90 da LDB n° 9.393/96 e, também, na Lei n° 

9.131/95 (BRASIL, 1995), que incumbe a CEB de analisar as questões relativas à aplicação 

da legislação referente à educação básica. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2001b, arts. 2º, 3º, 5º, 6º) 

explicitou as atribuições dos Municípios, bem como a obrigatoriedade da elaboração, 

implantação, implementação e avaliação dos planos municipais de educação. 

O texto do PNE explicita a responsabilidade dos Municípios desde a definição de seus 

objetivos e prioridades, ao enfatizar atribuições, como a garantia de ensino fundamental 

obrigatório de oito anos a todas as crianças de sete a quatorze anos e a todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram, assegurando-lhes o ingresso, a 

permanência e a conclusão; a erradicação do analfabetismo; a ampliação do atendimento nos 

demais níveis de ensino, incluindo-se a educação infantil; a extensão da escolaridade 

obrigatória para crianças de seis anos de idade; a valorização dos profissionais da educação; o 

desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades 

de ensino. 

Os objetivos e metas definidos pelo PNE tornam ainda mais claras as 

responsabilidades dos Municípios. 

Em 2003, o governo federal, sob a responsabilidade de Luís Inácio Lula da Silva, por 

meio da Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de 

Ensino do MEC, implantou outro programa voltado para a educação municipal, o Programa 

Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho) (BRASIL, 

2005), com o objetivo maior da ampliação da capacidade de entendimento e de atuação dos 



conselheiros municipais de educação, implantando conselhos municipais de educação (CMEs) 

onde não existem e fortalecendo os já existentes. 

A partir de 2005, o MEC, tendo em vista sua responsabilidade de assistência técnica 

aos Municípios, implantou outros programas, em especial, para apoio ao processo efetivo de 

institucionalização de SMEds. Destacam-se o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais 

de Educação (Pradime) (BRASIL, 2006a), o Programa de Fortalecimento Institucional das 

Secretarias Municipais de Educação do Semi-Árido (BRASIL, 2007), o Programa Nacional 

de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004) e o Programa de Formação de 

Funcionários da Educação (Pró-Funcionário) (BRASIL, 2006b). 

Em se tratando do incentivo ao processo efetivo de institucionalização de SMEds, o 

Pradime destaca-se. O programa retoma os objetivos do Prasem com nova denominação e 

conteúdos atualizados e ampliados. A atual denominação constitui uma especial deferência a 

Undime, que utiliza a denominação dirigentes municipais de educação, e não secretários 

municipais. Já os conteúdos avançam em direção ao contexto educacional da atualidade, 

incorporando acúmulos das diferentes edições do Prasem, com o objetivo do fortalecimento 

da atuação do dirigente municipal de educação frente à gestão pública, tendo como ponto de 

partida sua formação continuada. 

Para Silva (2003), mais do que um processo de descentralização com o objetivo de 

devolução social, o movimento para maior ação do Município no campo da educação 

apresenta-se como uma tradicional tentativa de responsabilizar a administração local pelo 

ensino das primeiras letras. 

Como se lê, são importantes análises críticas dessa realidade! 

 

Em que medida o Município deve atuar no campo da educação: discussões e concepções 

 

Na discussão entre os autores são perceptíveis concepções e posicionamentos distintos 

quanto a atuação dos Municípios no campo da educação, podendo-se citar a ênfase na 

autonomia do Município, com a possibilidade de democratização da gestão com a criação dos 

SMEds; o alerta quanto a não-compulsoriedade do Município na institucionalização de 

SMEds e do não-isolacionismo frente as demais esferas públicas na organização de suas 

atribuições educacionais; o alerta quanto a heterogeneidade no país influenciando na 

capacidade de atuação dos Municípios; a necessidade de definição de competências claras das 

esferas públicas. 



Sari (1999) ressalta que a instituição do sistema municipal corresponde à efetiva 

concretização da autonomia municipal na área da educação, com as correspondentes 

liberdades e responsabilidades. 

Gadotti (2000, p. 164) reforça a necessidade dos SMEds dadas as complexidades da 

sociedade atual, a explosão descentralizadora e o pluralismo político. Ainda, que “[...] a 

tendência ao fortalecimento do poder local é menos o fortalecimento das políticas locais e 

mais o das estruturas de poder que possibilitem aos cidadãos exercerem diretamente o seu 

poder.” 

Sander (1993) alerta que o Município deve conquistar a capacidade de organizar seu 

sistema de educação, não sendo, portanto, compulsório. Para essa conquista, há que se 

estabelecer condições que implicam uma definição precisa dos encargos a serem atribuídos a 

cada um dos níveis de governo e uma radical reforma tributária, para possibilitar aos 

Municípios condições de auto-sustentação. Nas palavras do autor, (SANDER, 1993, p. 357), 

sem essas condições “em vez de promover sistemas municipais de ensino, a sociedade 

brasileira correrá o risco histórico de criar sistemas abandonados de ensino nos numerosos 

Municípios do interior do país”. 

Fonseca (1995) argumenta que não se pode ignorar o Município, e também, a 

municipalização não pode ser uma medida isolada. É necessário que se faça um diagnóstico 

da situação da educação no Município e só se implante a municipalização em bases realistas e 

sólidas. A municipalização poderá ser implantada, ou não, dependendo de informações e 

consultas à população, sob pena de transformar-se em prefeiturização ou municipalização por 

decreto. A prudência recomenda que se comece por municipalizar a preocupação com o 

problema educacional. 

Para Boaventura (1996) sistema no âmbito da educação é o conjunto de instituições de 

ensino e de normas organizadas tanto pela União, Estados, Distrito Federal quanto pelos 

Municípios. A idéia de sistema implica relacionamento entre partes, dinamicamente 

estabelecidas. Assim, o sistema municipal não poderá ser uma entidade desligada do contexto 

estadual. 

Oliveira e Teixeira (2001) destacam a concepção e a defesa da gestão da educação em 

nível municipal como uma possibilidade de democratização, como uma das perspectivas 

tratadas ao longo do tempo. Entretanto, não há, necessariamente, garantia de inclusão, de 

participação e de democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola, tendo 

em vista que pode significar a transferência de responsabilidades pela manutenção e 



desenvolvimento do ensino para Municípios que não possuem as condições materiais e 

humanas para garantir ensino universal de qualidade. 

Souza e Carvalho (1999) afirmam ser indiscutível que a descentralização político-

administrativa e financeira, associada à redemocratização e às disposições da CF (BRASIL, 

1988a), aumenta a autonomia das instâncias subnacionais de poder, favorece a ampliação dos 

espaços de participação e a emergência de experiências alternativas e inovadoras em 

programas sociais e nas próprias concepções e modelos de gestão. A despeito de todos os 

constrangimentos financeiros, os Municípios também estão ampliando suas ações e 

responsabilidades na área social. Contudo, a maior parte dessas iniciativas acontece nas áreas 

mais desenvolvidas do país. Assim, a descentralização das políticas sociais avança de forma 

diferenciada e descontínua, com características e feitos bastante heterogêneos. 

Por outro lado, o governo federal tem modificado o sistema brasileiro de políticas 

sociais, deixando sob a responsabilidade dos Estados e Municípios boa parte das ações na área 

da habitação, saúde, saneamento básico, educação e assistência social. A heterogeneidade 

inter e intra-regional do país e o nível de desigualdades existentes, a descentralização fiscal e 

as novas disposições da CF de 1988, associadas à retração do governo federal, não asseguram 

que Estados e Municípios ampliem de modo espontâneo e eficiente suas responsabilidades 

sociais. 

A heterogeneidade existente torna muitas vezes problemática a capacidade de atuação 

da esfera local, a quem a reforma do Estado atribui um papel privilegiado. A parcela de 

Municípios que dispõe efetivamente de condições financeiras, institucionais, políticas e 

técnico-administrativas para assumir esse papel, inovando, ampliando a eficácia, a 

participação e a democratização das políticas públicas, é relativamente pequena. Na maioria 

dos casos, e notadamente nas regiões e áreas menos desenvolvidas, predominam Municípios 

de reduzido porte, cujas economias de base agrícola são pouco diversificadas, estagnadas ou 

em crise e, por isso mesmo, são desprovidos de condições mínimas de sustentação e 

necessitando da solidariedade dos governos do Estado e federal (SOUZA; CARVALHO, 

1999). 

Souza e Carvalho (1999) apontam, ainda, uma premissa da descentralização pouco 

enfatizada na literatura publicada no Brasil: a da liberdade das instâncias, setores ou grupos 

para decidirem o que fazer com os recursos e o poder que lhes forem transferidos. A 

descentralização permite que as prioridades locais sejam decididas sem a participação do 

centro. Assim, em um país tão heterogêneo, esperar que esse processo induza 

automaticamente à uniformização e à universalização do acesso da população a todos os 



serviços sociais que são transferidos para as esferas subnacionais não só parece irreal como 

contradiz as próprias premissas que integram o conceito de descentralização. 

Abreu (1999, p. 31-32) argumenta que uma análise dos Planos Decenais de Educação, 

elaborados pelos Municípios, em 1994, aponta uma “cultura da dependência”. Esse modelo de 

relações centralizadas levou os Municípios a uma atitude de expectativa em relação aos 

recursos e orientações do MEC e dos Estados, sem espaço e vontade para trilhar caminhos 

próprios. Criou-se, então, uma dependência que, com o passar do tempo, cristalizou-se em 

uma cultura, ao firmar-se como um padrão de comportamento organizacional. 

Peixoto (1999) destaca que, nos anos 1990, a descentralização pela via da 

municipalização, induzida pelo governo federal, sobretudo a gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, não representa uma possibilidade efetiva de democratização do ensino. Ao contrário, 

de modo geral, tem produzido um efeito desagregador sobre as redes municipais, afetando 

diretamente a sua expansão e a qualidade do ensino. 

A autora ressalta, ainda, que o panorama municipal brasileiro é muito variado, com 

redes públicas de níveis elevados de ensino e escolas municipais unidocentes e multisseriadas 

no meio rural. Desse modo, a municipalização do ensino fundamental tem resultado, à 

exceção, talvez, do ocorrido nas capitais dos Estados, em uma falsa solução. Em 

conseqüência, oferece-se às populações mais pobres um ensino de baixa qualidade. Assim, há 

dois grandes desafios, sendo o de construir um sistema educacional no qual os três níveis 

governamentais atuem de forma integrada e o de compreender o Município como parte 

integrante de um sistema mais amplo. 

Segundo Martins (2001), para que se instaurem novos padrões de interação entre 

atores sociais, cujo poder de barganha é desprovido de equilíbrio, há que se instaurar uma 

nova dinâmica na sociedade que transforme a frágil democracia política em regime de efetiva 

conquista democrática de direitos sociais e econômicos. 

Segundo Souza e Faria (2003), os resultados do processo de ênfase à atuação 

municipal na educação são afetados pela própria conjuntura nacional em que ele se 

movimenta, em especial pela persistência e agravamento da crise econômica e da crise fiscal, 

assim como por um conjunto de macropolíticas federais que privilegiam a estabilidade 

monetária e o ajuste no qual se inclui uma reforma do Estado que reduz as suas ações e 

responsabilidades, incluindo a área social; por conflitos de interesse entre os diversos níveis 

da federação e por padrões culturais e práticas políticas poderosas e arraigadas, adversas à 

transparência de recursos, poder e capacidade decisória implícitas em uma descentralização 

efetiva, assim como à democratização do aparato estatal; e pela enorme heterogeneidade 



territorial, econômica, social e política do país, com óbvios efeitos sobre a situação dos 

diversos Estados e Municípios e sobre a sua capacidade de atuação. 

Ainda, salientam que a questão da efetividade do processo de descentralização vem, 

progressivamente, contemplando três aspectos considerados fundamentais pela quase 

totalidade dos analistas, os de natureza financeira, institucional e organizacional. 

 

Considerações finais 

 

As idéias reunidas neste ensaio trazem elementos que possibilitam compreender as 

principais discussões, concepções, orientações e diretrizes relacionados a atuação dos 

Municípios no campo da educação. Destas, depreende-se a defesa e a institucionalização da 

descentralização da gestão da educação básica até o âmbito do Município, o que não significa 

uma situação de consenso. Existem correntes contrapostas, bem como distinções em meio a 

vertente democratizante. Em outros termos, após a promulgação da Constituição de 1988, a 

maior atuação municipal passa a ser defendida em enfoques diferentes e sobre bases 

ideológicas distintas, ou como princípio democrático ou como princípio de engenharia 

administrativa, objetivando a construção da eficiência na prestação do setor público. 

 No entanto, esta é uma questão ainda a ser refletida, abordando, também, a 

complexidade das condições e das relações entre as esferas públicas brasileiras. Isto é, 

discutindo a distribuição de poder, de responsabilidade e de recurso financeiro entre os níveis 

administrativos, tendo em conta a condição histórica de desigualdade da maioria dos 

Municípios em relação aos demais entes federativos. 
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