
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DOS TEMAS SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO E DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TRABALHOS PUBLICADOS 

NA REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

2 

JAILSON FRANCELINO DE LIMA 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DOS TEMAS SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO E DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TRABALHOS PUBLICADOS 

NA REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE  

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Educação. 

 

 

 

Orientador: Profª. Drª. Janete Maria Lins de Azevedo 

 

 

 

Recife 

2009 

 



 

 

3 

 



 

 

4 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Aos meus pais, João Lima e Erineuza Lima, 

pelo constante amor e apoio. 

 

Ao meu irmão, Júnior, 

pela força. Valeu! 

 

A minha esposa, Claudinha, pelo amor e por ser, em 

si, uma constante motivação. 

 

A Deus, toda a glória. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

O Senhor está comigo entre os que me ajudam 

Sl. 118:7a 

 

 

A Deus, pela constante presença e pelas preciosas lições. 
 

Aos professores, Janete e Alfredo, que se alternaram na orientação deste 

trabalho, pela boa vontade, amizade, compreensão e competência. 
 

Aos professores do mestrado, Ramon e Márcia Ângela, pelas contribuições e 

demonstrações de amizade. 
 

A João, Shirley, Morgana e Alda, funcionários do Programa de Pós-

Graduação, pela atenção e presteza. 

 

Aos meus pais, João e Erineuza, e meu irmão, Júnior, pelo suporte, confiança 

e amor. 
 

 

Aos meus sogros, Clóvis e Martinha, e meu cunhado, Isaque, pelo apoio, 

constante assistência e pelas orações. 
 

A Claudinha, minha esposa, pelo amor, companheirismo e pelos sacrifícios 

que precisou fazer para que este trabalho fosse realizado. 
 

A Lenilson, colega e amigo, pela força, companheirismo e solidariedade. 
 

 

A Jailton Tavares pela amizade, orações e auxílio na diagramação do 

trabalho. 

 

 

 



 

 

6 

 

RESUMO 

 

A partir do conteúdo de artigos publicados no periódico Educação & Sociedade, o 

presente estudo investigou como são tratadas as relações entre a instituição dos 

Sistemas Municipais de Ensino e o processo de democratização da educação 

brasileira. Analisamos como a questão posta vem sendo tratada e compreendida 

pela literatura específica, tendo como recorte temporal de nosso estudo o material 

divulgado no Educação e Sociedade no período de 1988 a 2008, compreendendo, 

assim, as contribuições publicadas a partir do ano em que se efetiva o novo pacto 

federativo brasileiro até o atual momento. Consideramos, também, neste percurso, 

as diferentes concepções de democratização da educação próprias das conjunturas 

em que se inseriram as coligações políticas que se revezaram no poder em nível 

federal. Assim, nosso estudo se voltou para a forma como autores do referido 

periódico vêm tratando as questões que transpassam as relações entre Sistema 

Municipal de Ensino e democratização da educação. De acordo com o resultado de 

nossa análise, as abordagens mais recorrentes voltam-se para questões como os 

processos de descentralização e municipalização da educação básica, a reforma do 

Estado, gestão democrática e financiamento da educação. Também se revelaram 

determinantes, na relação entre a referida instituição e a democratização da 

educação, os pressupostos políticos, ideológicos e mesmo epistemológicos dos 

grupos políticos que se alternaram no poder.   

 

 

Palavras-chave: Revista Educação e Sociedade; Sistema Municipal de Ensino, 

Regime de Colaboração, Descentralização e Municipalização, 

Reforma do Estado. 
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ABSTRACT 

 

From the content of the articles published in the periodical Educação e Sociedade, the present study 

investigated as they are treated relations between the institution of the Municipal systems of education 

and the process of democratization of brazilian education. We analyze how the question raised is 

being treated and understood by specific literature, taking as cuttings temporal of our study the 

material peddled in Educação e Sociedade in the period 1988 to 2008, including, therefore, the 

contributions published from the year in which the new effective federative pact brazilian until the 

actual moment. We believe, also, in this course, the different conceptions of democratization of 

education conjunctures own of which included the coalitions policies alternate in power in federal level. 

Thus, our study is returned to the way in which the authors of the periodic come since the issues that 

cross relations between Municipal System of education and democratization of education. In 

accordance with the result of our analysis, the approaches more recurrent return-to issues such as the 

processes of decentralization and municipalization of the basic education, the reform of the State, 

democratic management and financing of education. Also proved determinants, in the relationship 

between this institution and the democratization of education, the assumptions political, ideological 

and even epistemology of alternate political groups in power. 

 

Key-words: Magazine Education and Society; Municipal Education, the system of cooperation, 

Decentralization and municipalization, State Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar, numa amostra de trabalhos 

publicados no periódico Educação & Sociedade, como os temas sistema de ensino, 

democratização da gestão da educação e outros correlatos, estavam sendo tratados 

nas discussões sobre a política educacional no Brasil. 

Nosso interesse pela temática deve-se ao fato de virmos tratando desde 

2004 - através de trabalhos como aluno de iniciação científica juntamente ao Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, Planejamento e Gestão da 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco, sob a orientação da Professora Doutora Janete Maria Lins de 

Azevedo - de temas correlatos à atuação do poder local na elaboração e 

implementação de políticas educacionais alternativas às diretrizes das políticas de 

caráter neoliberal impostas pelas agências internacionais e implementadas no 

sistema educacional brasileiro a partir de meados dos anos de 1990 (AZEVEDO e 

LIMA, 2004, AZEVEDO e LIMA, 2005).  

Estes estudos chamam a atenção para o potencial democratizador que têm 

as municipalidades no que se refere às políticas públicas em educação. Apontam, 
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ainda, o lugar estratégico que assume o Sistema Educacional na luta em que se 

engajam homens e mulheres para a transformação das sociedades numa perspectiva 

de maior justiça e igualdade social (LIMA e SEUS, 2006).  

Em consonante perspectiva, Azevedo e outros (2004 e 2002 a), Azevedo 

(2003, 2002 b, 2001 a 2001 b), Gomes e outros (2004 e 2001) reforçam a importância 

da compreensão da atuação do poder local em contraposição aos padrões sociais 

que o processo de globalização dos mercados passou a impor às sociedades 

contemporâneas. Outras contribuições mostram, ainda, que, historicamente, a busca 

pela democratização da educação em nosso país tem passado pela questão da 

descentralização das políticas públicas, especialmente, a partir dos anos de 1980. 

Trata-se de questão que foi reforçada na Constituição Federal de 1988, quando 

houve a valorização do poder local como instância de práticas democráticas, 

particularmente quando os municípios assumiram a condição de ente federativo 

(ARRETCHE, 2002). Mas, essas possibilidades de mudanças nas relações 

interinstitucionais, registradas na Constituição, criaram também condições para que 

os processos de descentralização das políticas educacionais pudessem se dar de 

acordo com as inspirações de caráter neoliberal (AZEVEDO, 2005). 

Focalizando a questão acima tratada, Azevedo (2004) e Martins (2001) 

alertam para o perigo da confusão conceitual que pode ocorrer quando do emprego 

dos termos descentralização e desconcentração. Particularmente o primeiro é 

polissêmico, e, de acordo com o sentido em que seja empregado nos referenciais das 
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políticas de educação, pode produzir busca por padrões diferentes não voltados para 

a democratização da educação nos espaços locais.  

Com efeito, é justamente no âmbito da descentralização e da 

municipalização do ensino fundamental, muitas vezes numa perspectiva de 

desconcentração e desresponsabilização do poder central para com esse nível de 

ensino, que se circunscreve uma questão capital para a democratização da educação 

e de sua gestão. Ou seja, as relações de colaboração entre os entes federados com 

vistas a uma descentralização das políticas de educação voltada para o atendimento 

das maiorias, em que pesem as especificidades, potencialidades e necessidades do 

poder local. 

Neste sentido, entendemos que a questão da relação entre a implantação 

dos Sistemas Municipais de Ensino e o processo de democratização da educação 

brasileira se reveste de especial importância. Justamente por se tratar de uma 

relação que perpassa, entre outras, a questão do estabelecimento do regime de 

colaboração entre os entes federados, refletindo-se, assim, na efetivação do pacto 

federativo brasileiro no tocante à gestão da educação em nível nacional. 

Com efeito, podemos considerar que, se por um lado, a municipalização do 

ensino fundamental é um fato consumado e se a condição que se impõe ao desafio 

de uma educação de qualidade é um regime de colaboração que permita ao 

município a materialização desse projeto; por outro lado, a autonomia normativa 

conquistada pelo poder local quando da implementação de seu Sistema Municipal de 
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Ensino se constituiria numa ação voltada, entre outras possibilidades, para o 

estabelecimento desse regime de colaboração entre Estado e Município enquanto 

pares de um Estado federativo com vistas à melhoria da qualidade do ensino e à 

democratização da educação. 

 

1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste contexto, uma questão em particular, merece, entendemos, especial 

atenção: como a literatura especializada na área vem tratando a questão da relação 

entre a instituição dos sistemas municipais de ensino e o processo de 

democratização da educação e da gestão da educacional e suas interfaces com 

outras temáticas relacionadas?  

Cremos que a resposta a esse questionamento ajuda a aprofundar os 

conhecimentos necessários à instrumentalização das municipalidades no tocante à 

provisão e universalização de uma educação básica de qualidade, mediante uma 

relação de colaboração entre iguais estabelecida com as demais esferas de poder. 

Assim, nossa proposta foi analisar a experiência de um periódico de 

reconhecida relevância e contribuição para o esclarecimento das questões referentes 

à gestão e política educacionais que possa nos oferecer subsídios para uma 

compreensão das relações entre o processo de democratização da educação e de 

sua gestão, e a implantação dos sistemas municipais de ensino.  
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Nesta perspectiva, selecionamos o periódico Educação & Sociedade.  

Trata-se de periódico de publicações trimestrais que já há 30 anos vem 

contribuindo para a análise da realidade educacional brasileira e seus 

desdobramentos para nossa sociedade. Sendo assim, o referido periódico toma a 

educação como objeto e sujeito da ação política. 

Com histórico de críticas ao Estado militar, ou mesmo às práticas 

clientelísticas características do período de transição para o Estado democrático, 

como também a devida denúncia dos rumos neoliberais tomados pela política 

educacional brasileira nos anos 90; a revista Educação & Sociedade vem, através 

das três últimas décadas, reafirmando sua credibilidade junto aos setores da 

sociedade comprometidos com as mudanças educacionais e sociais requeridas para 

o aprimoramento e aprofundamento dos processos democráticos de nossa sociedade 

e confirmando-se como um dos principais veículos para a publicação bibliográfica 

(artigos, comunicações originais, resenhas etc.) voltada às principais questões 

educacionais do país.  

Nesta perspectiva, entendemos que se trata de um instrumento catalisador e 

difusor não apenas de publicações sobre educação, mas também de parte da 

construção de um projeto sócio-educacional para o país. 
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Com efeito, a revista Educação & Sociedade vem, ao longo dos últimos 

trinta anos, acompanhando e até mesmo, através de suas contribuições, ajudando a 

dar corpo aos principais momentos/movimentos da política educacional brasileira. 

Nosso estudo compreende as publicações do período de 1995 a 2008, 

buscando submeter à presente análise as contribuições publicadas desde os dois 

mandatos do governo de Fernando Henrique Cardoso até o corrente ano, 

considerando, neste decurso, as diferentes concepções de democratização da 

educação próprias das coligações políticas que se revezaram no poder em nível 

federal. 

Assim, buscamos apreender a percepção do referido periódico quanto às 

relações entre a instituição dos Sistemas Municipais de Ensino e o processo de 

democratização da educação em que pesem os diferentes pressupostos de 

democratização ao longo do período selecionado; este é o principal objetivo de nosso 

trabalho. 

Nesta perspectiva, buscamos verificar também que outras temáticas, na 

visão dos autores, auxiliam no esclarecimento da questão central de nosso trabalho; 

esta questão constitui-se, pois, no que estamos chamando de objetivo secundário de 

nosso estudo. 
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Importa, para efeito de esclarecimento, informar que a operacionalização 

destas ações está descrita um pouco adiante, nos procedimentos metodológicos de 

nosso trabalho.  

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como estratégia metodológica, além da revisão bibliográfica que trata dos 

conceitos e temas de interesse, e que serviu de orientação para a análise de 

conteúdo dos trabalhos, nos debruçamos sobre 57 (cinqüenta e sete) Revistas 

buscando selecionar trabalhos que abordassem os temas de interesse. 

Entendemos oportuno esclarecermos aqui que, inicialmente, nossa intenção 

era analisarmos as publicações de 1988 (instituição do nosso pacto federativo) a 

2008. Neste sentido, o lapso temporal de 1988 a 1994 corresponderia ao primeiro 

período de nossa análise, compreendendo o ano de promulgação da nossa 

Constituição Federal e se estenderia até o último ano da gestão do então presidente 

da república, Itamar Franco, que assumira o governo após o episódio da cassação do 

mandato de Fernando Collor de Melo, em 1992. 

Todavia, terminamos por selecionar apenas um (01) texto relacionado de 

forma mais direta à questão de nosso interesse. 

Entendemos que este número tão reduzido admite pelo menos duas 

explicações. A primeira remete-nos à dificuldade de acesso às publicações anteriores 

ao ano de 1997 (ano a partir do qual as publicações estão disponíveis no Portal de 
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Periódicos da CAPES). A outra se refere ao fato de que, em boa medida, o principal 

elemento fomentador de questionamentos acerca das reais condições dos municípios 

no provimento de suas demandas educacionais seria, no nosso entendimento, o 

processo de municipalização do ensino fundamental empreendido a partir da segunda 

metade da década de 1990.  

Se admitirmos esta compreensão, admitimos também que muito 

provavelmente o número de publicações voltadas à questão em tela tende a ser 

maior a partir da verificação das conseqüências do referido processo de 

municipalização. 

Por um e por outro motivo, entendemos prudente excluirmos este primeiro 

período (1988 a 1994) de nossa análise em virtude da escassez de dados de que 

dispúnhamos para a efetivação de nossa análise. 

Assim, nossa variável temporal ficou dividida entre os períodos de 1995 a 

2002 (primeiro período) e de 2003 a 2008 (segundo período). 

Vale ressaltar que os dois períodos correspondem respectivamente aos 

governos em nível federal de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.  

De posse das Revistas, fizemos uma pré-seleção de trabalhos que 

tratassem de temáticas que entendemos se comunicarem de maneira mais ou menos 

direta com nosso objeto de pesquisa.  Através da análise de conteúdos dos mesmos 
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chegamos a um total de 23 trabalhos que foram agrupados e analisados, conforme 

consta no terceiro capítulo desta dissertação. 

Destes textos, em sua maioria artigos, pelo menos 03 tratam de forma mais 

direta da questão da instituição dos Sistemas Municipais de Ensino ou de seu 

reconhecimento legal. Os demais se ocupam de temas ligados à relação existente 

entre a referida instituição e o processo de democratização da educação, como os 

processos de descentralização e municipalização do ensino fundamental, a reforma 

do Estado, gestão democrática e financiamento da educação. 

Assim, realizamos a análise de conteúdo dos textos, classificando-os a partir 

de diferentes aspectos, como a instituição a que estão vinculados os autores, o 

período de publicação dos textos, as temáticas abordadas e a incidência das 

palavras-chave. 

Apesar de terem, como foco principal, questões por vezes diversas, os 

textos e autores aqui observados sem dúvida ajudam a lançar luz sobre as diversas 

variáveis que transpassam a problemática alvo de nossa análise. 

Optando por uma abordagem qualitativa, buscamos categorizar os 23 

trabalhos selecionados a partir de seis grandes categorias relacionadas ao nosso 

objeto – a saber, descentralização, sistema de ensino, gestão educacional, 

financiamento da educação, qualidade da educação e pacto federativo/regime de 
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colaboração – oriundas das próprias temáticas abordadas e problematizadas pelos 

autores, conforme será explicitado na análise.  

Importa esclarecermos que, dada a natureza da problemática cuja 

compreensão e conseqüente análise se nos coloca como desafio e finalidade, nossa 

pesquisa constitui-se em um estudo fundamentalmente bibliográfico. Dessa forma, 

procuramos nos fundamentar na abordagem qualitativa, em que os dados 

quantitativos não sejam preteridos nem sua importância diminuída, mas que busca 

uma compreensão resultante do somatório dos aspectos quantificáveis do objeto em 

questão e dos que apenas se permitem perceber qualitativamente (MINAYO, 2002). 

  

Assim, nossa pesquisa baseou-se fundamentalmente na análise de 

conteúdo, na acepção que Franco (2005, p. 15) atribui ao termo, com vistas a captar 

o sentido dos enunciados com que nos deparamos, compreendendo que “o sentido 

implica a atribuição de um significado pessoal e objetivado, que se concretiza na 

prática social e que se manifesta a partir das Representações Sociais, cognitivas, 

valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas”. 

Dessa forma, nos voltamos para a análise do conteúdo das publicações já 

mencionadas com vistas a apreender o tratamento dispensado pelas mesmas à 

temática de nosso interesse. 
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Nas páginas seguintes, no primeiro capítulo, apresentamos a 

contextualização do tema mais geral da dissertação. No segundo capítulo, é feita uma 

problematização dos conceitos que serviram de orientação para a análise de 

conteúdo dos trabalhos selecionados. No terceiro capítulo, como já referido, são 

apresentados os resultados obtidos com a análise dos textos e, por fim, 

apresentamos nossas considerações finais.  
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CAPÍTULO I – OS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO E AS POLÍTICAS 

RECENTES DE EDUCAÇÃO NO BRASIL NO CONTEXTO DA REFORMA DO 

ESTADO 
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CAPÍTULO I – OS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO E AS POLÍTICAS 

RECENTES DE EDUCAÇÃO NO BRASIL NO CONTEXTO DA REFORMA DO 

ESTADO 

 

No campo teórico das discussões relativas à democratização e ao 

melhoramento da qualidade da educação brasileira, a questão da instituição dos 

Sistemas Municipais de Ensino e suas implicações relativamente à democratização 

da educação parecem vir recebendo, nos últimos anos, uma especial atenção por 

parte dos atores que se prestam ao esforço de compreensão e proposição de 

políticas públicas para a Educação no Brasil.  

Com efeito, nas duas últimas décadas, a questão da atuação das 

municipalidades no tocante às políticas e gestão educacionais tem merecido e 

demandado uma atenção cada vez maior da parte dos que empreendem esforços 

com vistas ao aprofundamento dos conhecimentos sobre política educacional no 

Brasil. Isto, seja pelas experiências exitosas de algumas prefeituras comandadas por 

coligações políticas mais progressistas no início da década de 1980 - durante o 

período de retomada do regime democrático (ROSAR, 1999) -, seja pelo processo de 

municipalização da educação básica iniciado em meados da década de 1990. Neste 

último caso, trata-se de uma prática que tem trazido uma série de questionamentos 

sobre os limites e potencialidades do poder local para responder demandas por 

educação.   
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Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, com a priorização das 

políticas públicas em educação do Estado brasileiro no ensino fundamental e o 

concomitante processo de municipalização desse nível de ensino, muitas das 

questões que se colocam ao desafio da democratização de uma educação de 

qualidade, bem como de sua própria gestão, passaram a contemplar a atuação do 

poder local. Isto, no espaço conflituoso da luta pela pretendida democratização da 

educação, especialmente no que se refere à implementação dos Sistemas Municipais 

de Ensino. 

 Dados dos censos escolares deste período mostram a crescente 

movimentação no sentido da referida assunção, por parte dos poderes locais, da 

oferta de vagas no ensino fundamental, o que traz à tona a preocupação relativa às 

reais condições dos municípios em responder satisfatoriamente a suas 

responsabilidades educacionais enquanto ente da federação. Ao mesmo tempo, trata-

se de um movimento que parece colocar a implementação dos Sistemas Municipais 

de Ensino como uma ação que pode se juntar a outros esforços voltados à efetivação 

do regime de colaboração entre os entes federados, em que pesem as 

especificidades das realidades próprias de cada um quanto às suas competências e a 

questão da autonomia administrativa dos Municípios, bem como das próprias 

unidades escolares (RODRIGUES e GIÁGIO [Orgs]., 2001).  

De acordo com essas duas autoras, as redes municipais passaram de 

37,20% para 51% do número de matrículas públicas no ensino fundamental brasileiro, 
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no período de 1996 a 2000. Neste mesmo período, o número de matrículas de 1ª a 4ª 

série nas redes municipais chegou a 67,3% do total do país. 

No tocante ao desafio posto aos municípios, a situação é ainda mais 

alarmante se observarmos o caso da região Nordeste, sabidamente a região que 

apresenta maiores dificuldades econômicas e de ordem social em nosso país. No 

caso nordestino, 62,2% das matrículas escolares efetuadas na região em 2001 

referem-se ao ensino fundamental, ao passo que no Brasil esta porcentagem foi de 

48,6% (AZEVEDO, 2002). É, pois de se considerar, tendo em vista o avançado 

estágio do processo de municipalização, que dados como estes lançam questão 

sobre as condições dos municípios em responder a suas responsabilidades para com 

a educação, bem como sobre a possibilidade de efetivação do regime de 

colaboração.   

Dado que tanto a Constituição Federal (art. 211) quanto a LDB 9394/96 

(art.8º) apontam o regime de colaboração entre os entes federados como o meio legal 

para a organização dos sistemas de ensino e que, desta forma, “se constitui em 

forma de relacionamento entre sistemas” (SARI, 2001, p.88) a forma mais adequada 

de organização da educação na esfera municipal parece ser, segundo a orientação 

da legislação concernente, a instituição do Sistema Municipal de Ensino. 

Além do mais, as próprias demandas do processo de 

descentralização/municipalização da educação básica por um regime de colaboração 
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que tome o Município como um ente autônomo nas relações com seu respectivo 

Estado, vêm requerer a supracitada instituição, pois:  

 

Com seus sistemas de ensino institucionalizados, os Municípios poderão 

relacionar-se com a União e o Estado como iguais, de maneira autônoma, 

sem subordinação, nem hierarquia, e estabelecer com essas instâncias novas 

formas de colaboração. (SARI, 2001, 88,).   

 

Estas questões, levadas em consideração, parecem requerer o 

direcionamento do nosso olhar para a problematização do processo de 

descentralização das políticas educacionais da última década, em especial a 

municipalização do ensino fundamental, e suas interfaces com a reforma do Estado 

brasileiro. Este processo está sendo entendendo aqui como um dos principais 

elementos dificultadores para uma atuação satisfatória dos municípios no provimento 

do direito social à educação e mesmo para a efetivação do regime de colaboração 

entre os entes federados.  

Neste sentido, julgamos oportuna uma sucinta análise deste processo de 

municipalização em que pese o processo de reforma do Estado brasileiro.  
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1. REFORMA DO ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

O nosso processo de municipalização do ensino fundamental é 

contemporâneo e em boa medida conseqüência do processo de reforma do Estado 

brasileiro intensificado desde meados dos anos 90 sob forte influência dos 

pressupostos hayek-smithianos acerca do lugar e do tamanho do Estado em uma 

economia de mercado. Vale ressaltar que, neste período (1995 a 2002), assume o 

governo federal uma coligação político-partidária razoavelmente receptiva aos 

supracitados pressupostos. 

Nesta perspectiva, demandas legítimas das lutas dos profissionais em 

educação, dos movimentos sociais e da sociedade civil como um todo oriundas em 

sua maioria do processo de redemocratização de nosso país no início da década de 

1980, a exemplo da autonomia do poder local e mesmo de um processo de 

descentralização das políticas públicas que ratificasse seu reconhecimento, passam a 

ser resignificadas numa lógica que privilegia os aspectos instrumentais e de ordem 

econômica da gestão das políticas públicas e leva a um progressivo abandono por 

parte do Estado relativamente a estas mesmas políticas. 

Sob a alegação da inviabilidade de um Estado-provedor ou mesmo 

desenvolvimentista diante das condições materiais objetivas do atual estágio do 

processo de globalização econômica, a leitura neoliberal da realidade reivindica uma 

profunda reforma do Estado com vistas a uma atuação do mercado e da iniciativa 
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privada, tanto na economia como nas políticas ditas sociais, progressivamente mais 

autônoma e livre da interferência estatal (Sunkel, 1999). 

De acordo com a análise de Sunkel, trata-se de uma homogeneização da 

leitura da realidade, uma manobra fundamentalmente ideológica materializada na 

eloqüência neoliberal que apresenta como inevitáveis o processo de acumulação 

capitalista e a própria globalização econômica nos moldes em que têm ocorrido. 

E não só isso. A negação do caráter conflituoso e dialético do processo 

histórico das sociedades por parte do discurso neoliberal chega ao extremo de 

apresentar a própria proposta neoliberal de livre mercado como a única possível e 

realizável dadas as circunstâncias, na maioria de ordem econômica, próprias do atual 

estágio do processo de globalização. 

Este discurso tem encontrado uma grande ressonância no contexto latino-

americano, onde os efeitos da globalização econômica têm trazido conseqüências 

exponencialmente danosas para os setores mais populares. Esta ressonância pode 

ser observada principalmente nas chamadas reformas estruturais que atingem 

principalmente a atuação dos Estados nacionais na área das políticas sociais, em 

especial, no caso de países que vêm assinando acordos financeiros com organismos 

financeiros internacionais como BM e FMI, a exemplo do Brasil.   

Neste sentido, um estudo realizado pela organização não-governamental 

Centro de Cultura Luiz Freire (LIMA, GUIMARÃES e RAMOS, 2007) ratifica o 
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argumento que vimos aqui postulando, relativamente ao processo de reforma do 

aparelho estatal e suas interfaces com as políticas educacionais. Trata-se de uma 

análise, a partir da experiência de quatro países latino-americanos (Brasil, Argentina, 

Venezuela e Haiti) que vêm traçando acordos financeiros junto ao FMI, a respeito dos 

impactos destes acordos sobre as políticas educacionais destes mesmos países. 

A referida análise toma como principal pano de fundo o contexto da reforma 

do Estado materializada nas reformas ou ajustes estruturais constantes nas 

condicionalidades impostas pelo Fundo por oportunidade da celebração dos acordos. 

Na sua maioria, estas condicionalidades voltam-se para a diminuição da ação do 

Estado e do gasto público em políticas sociais voltadas para o atendimento dos 

direitos fundamentais como a educação. 

Assim é que a reforma do Estado nos países periféricos está diretamente 

ligada às relações que estes países vêm historicamente mantendo com os 

organismos internacionais. 

Isto porque a inserção dos países latino-americanos, em especial o Brasil, 

no esquema global de relações comerciais e financeiras se dá no contexto da 

reorganização do processo de acumulação capitalista conseqüente da crise produtiva 

do fordismo e do Estado Keynesiano em meados dos anos 70. Diante da crise de 

rentabilidade desse período, os países precursores do modelo de acumulação 

capitalista passaram a pressionar pela abertura dos países menos desenvolvidos ao 
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capital estrangeiro e conseqüente dependência do capital externo, sobretudo, via 

ação dos organismos financeiros internacionais. 

Trata-se de um processo de reestruturação capitalista em que a valorização 

financeira (acúmulo de capital por endividamento) passa a substituir o processo de 

acumulação via valorização do capital produtivo (CLACSO, 2005). E é justamente via 

este processo de progressivo endividamento frente aos grandes organismos 

financeiros internacionais como, FMI e BM, que os ajustes estruturais inerentes aos 

acordos consolidam-se enquanto elementos protagonistas da reforma do Estado em 

países periféricos, como o Brasil. 

Entendemos, assim, que a reforma do Estado brasileiro, intensificada desde 

meados da década passada, encontra nos acordos firmados junto aos organismos 

financeiros internacionais alguns de seus principais elementos estruturadores e 

fomentadores. 

Cabem, pois, aqui, algumas considerações de ordem histórico-contextual.  

Importa lembrarmos que, na década de 1990, alternaram-se no poder em 

nível federal coalizões político-partidárias representativas de setores da sociedade 

mais conservadores e resistentes à idéia de uma efetiva democratização dos espaços 

públicos. 

Dessa forma, o ideário neoliberal orientador da política do Banco Mundial 

encontrou forte ressonância e imediata correspondência por parte do governo central. 
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Numa lógica de atuação minimizada do Estado nos serviços públicos – 

especialmente a partir do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso – se 

preconiza uma perspectiva de democratização da educação via descentralização e 

municipalização, em que a qualidade total está sob a responsabilidade dos docentes, 

alunos e comunidade, e a gestão da escola assume cada vez mais nuances de um 

espaço privatizado. 

Do ponto de vista do sistema educacional como um todo, as ações do 

governo nesse período, dado seu caráter de políticas de governo e não de políticas 

de Estado, contribuíram substancialmente para sua progressiva desestruturação e 

perda de organicidade. 

Esta perspectiva neoliberal de democratização, necessariamente associada 

a uma lógica de descentralização que termina por convertê-la em mera 

desconcentração de incumbências repassadas pela esfera central às instâncias 

locais, mostrou-se predominante durante os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso. 

Durante aqueles oito anos, o governo se mostrou consideravelmente ágil na 

condução das modificações dos padrões de gestão das políticas educacionais que 

conduziram a uma progressiva desresponsabilização da esfera federal para com a 

educação.  
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Esta desresponsabilização pode ser melhor compreendida a partir da 

consideração de uma outra faceta, mais pragmática e talvez ainda mais perversa, 

deste processo. Com a descentralização do nível educacional obrigatório nos moldes 

em que se deu, o governo federal pôde concentrar recursos para a geração dos 

superávits necessários à manutenção dos acordos traçados junto aos organismos 

financeiros internacionais, especialmente, o FMI. 

Inicialmente, pode-se ter a errônea impressão de que as influências 

externas sobre a condução das políticas educacionais brasileiras se dêem 

diretamente a partir da política do BM para a América Latina. No entanto, o que não 

podemos perder de vista é que estes organismos agem de forma conjunta e 

articulada, de modo que as diretrizes do BM para as políticas educacionais brasileiras 

têm logrado considerável êxito em decorrência da coerção de natureza financeira 

própria das condicionalidades dos acordos firmados junto ao FMI. Ou seja, a partir 

dos acordos voltados aos empréstimos que o governo brasileiro vem realizando junto 

ao Fundo, estabelecem-se as condições que garantem que as políticas do BM sejam 

adotadas. Estas mesmas políticas, pautadas por uma lógica de progressiva 

desresponsabilização do Estado para com as políticas sociais acabam por gerar as 

condições materiais de geração de renda que viabilizem o pagamento dos 

empréstimos ao próprio Fundo. Estas condições se dão, em boa medida, a partir da 

pressão exercida pelas condicionalidades constantes nos acordos que conduzem o 

país a pautar-se por uma lógica de progressiva diminuição do gasto público nas áreas 

sociais. 
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Do ponto de vista da educação este mecanismo materializa-se – além das 

diversas políticas de governo e programas voltados à municipalização da educação 

básica – através da instituição da DRU (Desvinculação de Receitas da União). 

Esclarecemos, contudo que não pretendemos, aqui, adentrarmos aos 

pormenores desta questão, mas entendemos que a mesma tem desdobramentos 

cruciais para a compreensão do contexto em que se dá o fenômeno alvo de nossa 

análise. Desta forma, julgamos necessário um esclarecimento, mesmo que não 

aprofundado, sobre a forma como as relações do governo brasileiro com estes 

organismos internacionais repercute na qualidade e nos rumos do processo de 

democratização de nossa educação. 

A DRU foi criada em 1994 durante o Governo de Itamar Franco com o nome 

de Fundo Social de Emergência (FSE); durante os dois mandatos seguintes, 

correspondentes ao Governo de Fernando Henrique Cardoso, recebeu a 

nomenclatura de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e, por fim, Desvinculação de 

Receitas da União. 

Não obstante os diferentes momentos e nomenclaturas, a DRU vem, desde 

sua criação em 1994, se mostrando como um dos principais – se não o principal – 

mecanismos que o Governo Federal encontrou para a geração de superávits 

primários com vistas ao pagamento dos empréstimos realizados junto ao FMI.   
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A DRU, para efeito da análise aqui pretendida, se constitui num mecanismo 

através do qual o governo federal desvincula 20% dos recursos oriundos das receitas 

dos impostos. É sabido que, constitucionalmente, do montante destes recursos, a 

União deve direcionar para a educação nunca menos que 18%. Contudo a retenção 

da DRU é realizada antes da redistribuição destes recursos, de maneira que o 

montante real aplicado pelo governo federal em educação corresponde a 14,4% dos 

recursos advindos das receitas dos impostos. 

Assim é que, no nosso entendimento, as relações do governo brasileiro com 

estes organismos financeiros internacionais a partir da década passada foram 

determinantes no delineamento das políticas educacionais e no estabelecimento de 

contradições e mesmo empecilhos no tocante ao processo de democratização da 

educação brasileira. 

Isto porque, a partir da ressignificação de princípios fundamentais das 

demandas e reivindicações dos trabalhadores da educação e dos setores sociais 

identificados com o ideário da democratização de nossa educação, a ofensiva 

neoliberal tem logrado legitimar ou justificar a reforma do Estado materializada e 

posta como está a partir da interferência destes organismos internacionais. Nesta 

ressignificação, categorias como a democratização da educação e de sua gestão, 

bem como a própria descentralização das políticas sociais, ganham uma nova 

orientação, passando a atender a interesses de natureza econômica e mesmo 
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financeira, servindo de meio, em última instância, para o refinamento das formas de 

exploração e acúmulo de capital em escala global. 

Este movimento é entendido por Saviani (1999, 130) como uma 

manifestação da instauração da racionalidade financeira na educação brasileira, 

“dado o empenho em reorganizar a educação sob a égide da redução de custos 

traduzida na busca da eficiência sem investimentos” (SAVIANI, 1999,130). 

Sob esta ótica, é interessante ressaltar que no período de 1998 a 2005 o 

Brasil estabeleceu quatro acordos junto ao FMI com vistas ao fortalecimento da 

economia do país nos setores interno e externo. Este período de sete anos 

compreende o segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso e o 

primeiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de duas gestões em nível federal que 

representam setores da sociedade e partidos políticos histórica e ideologicamente 

opostos, de forma que àquele primeiro corresponderiam os setores da sociedade 

mais conservadores e simpáticos aos postulados neoliberais, ao passo que seu 

sucessor foi eleito sob a esperança da chegada ao poder de uma genuína 

representação política das reivindicações dos setores mais populares e da população. 

Causa, pois, estranhamento que, sob a condução de um governo composto 

por coligações políticas historicamente ligadas às classes trabalhadoras, o Brasil 

tenha continuado a firmar acordos junto a este Fundo – o que, como vimos 

percebendo, favorece e intensifica o processo de reforma do Estado numa ótica 

neoliberal. Entretanto, optando por continuar mantendo relações junto ao FMI, o 
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governo brasileiro antecipa em 2005 o pagamento do restante da dívida com este 

organismo, o que pode ser entendido como uma ação que confere ao país uma maior 

independência na formulação de suas políticas sociais visto que não se encontra 

mais sob o compromisso de cumprir com as condicionalidades constantes nos 

acordos financeiros de empréstimo. Todavia, se, por um lado, esta ação do governo 

diminui consideravelmente a dependência do país junto aos organismos financeiros 

internacionais, por outro, causou desalento e desconfiança por parte de determinados 

setores da sociedade que esperavam que esta independência viesse pelo 

rompimento dos acordos e não por uma antecipação dos pagamentos. 

Esta é uma questão bastante controversa cujo esgotamento não cabe neste 

nem a este trabalho.  

Por outro lado, uma iniciativa bastante significativa e sinalizadora de uma 

reorientação das políticas educacionais numa perspectiva mais progressista em nível 

federal refere-se ao FUNDEB.  

Criado em 20 de julho de 2007 pela Lei 11.494, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação ressignifica e amplia o antigo FUNDEF, atendendo agora a toda educação 

básica e busca superar o problema da guerra fiscal entre os municípios, principal 

motivo das críticas ao antigo Fundo.  
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Do ponto de vista de uma tentativa de reorientação das políticas 

educacionais não entendemos exagerado reconhecer que o FUNDEB, em boa 

medida, é fruto da ação organizada da sociedade civil, em especial os educadores, 

na medida em que busca corrigir algumas lacunas do antigo fundo voltado a um fim 

semelhante, mas que restringia sua aplicação ao ensino fundamental.  

No entanto, esta é uma das questões que trataremos mais adiante, em 

nossa análise das contribuições do periódico Educação e Sociedade para a 

compreensão e aprofundamento da problematização das relações entre a instituição 

dos Sistemas Municipais de Ensino e o processo de democratização da educação. 

Abrimos este parêntese e introduzimos a questão do FUNDEB, por 

entendermos que sua criação, resguardadas as devidas críticas, sinaliza a 

possibilidade de uma perspectiva de re-significação da lógica orientadora das 

políticas voltadas à gestão e o financiamento da educação e mesmo do próprio 

processo de reforma do Estado brasileiro, por conseqüência. 
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2. REFORMA DO ESTADO E EDUCAÇÃO EM NÍVEL LOCAL  

Expectativas à parte, considerando que a Reforma do Estado brasileiro em 

boa medida tem se orientado pelos postulados neoliberais referentes à ação/omissão 

do Estado para com as políticas públicas, estamos voltando nossa atenção para os 

efeitos desta reforma sobre a educação em nível local, tomando como elemento 

exponencial destes efeitos o processo de municipalização do ensino fundamental.  

Como adiantamos há pouco, este processo de municipalização tem buscado 

se legitimar a partir de demandas dos próprios profissionais em educação e dos 

movimentos sociais, como a descentralização das políticas públicas e o 

reconhecimento da autonomia do poder local. Contudo, estas categorias têm sido 

resignificadas à luz da lógica neoliberal. 

Rosar (1999, 167) lembra que, com o fim do regime militar e a mobilização 

pela democratização do país em meados dos anos 80, começaram a se criar, a partir 

de experiências de governos municipais e estaduais de oposição, “mecanismos de 

participação da comunidade escolar e da comunidade de pais dentro da escola, a 

partir de eleições para a escola de diretores e da constituição de conselhos escolares, 

comunitários e até dos conselhos municipais de educação”. Segundo a mesma 

autora, em contrapartida, formava-se a política do Banco Mundial para a América 

Latina, de perspectiva neoliberal. 
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A descentralização, materializada no processo de municipalização, tem sido 

tomada como “um instrumento de modernização gerencial da gestão pública, pela 

crença nas suas possibilidades de promover a eficácia e a eficiência dos serviços 

concernentes” com vistas a uma diminuição dos gastos públicos (AZEVEDO, 2002, 

54). 

Trata-se, ainda segundo Azevedo (2002), de uma descentralização 

obediente a uma lógica economicista-isntrumental, em que o próprio conceito de 

descentralização reduz-se ao de desconcentração, caso em que a esfera central 

toma as decisões, cabendo às demais esferas a implementação do que é decidido 

pelo poder central.  

Assim, via de regra, o que se testemunha no caso brasileiro é um processo 

de descentralização do ensino fundamental e expansão das matrículas neste nível de 

ensino sem a devida consideração e conhecimento das reais possibilidades dos 

poderes locais em assumir a nova demanda. Conseqüentemente, a atual 

universalização das matrículas no nível obrigatório não se fez acompanhar de um 

aumento na qualidade do ensino. 

De acordo com dados do INEP (Pinto, 2007), das matrículas da educação 

básica da rede pública em 2006, 52% foram realizadas pelas redes municipais. Vale 

lembrar que, em 1991, este percentual era de aproximadamente 37%.  
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Segundo o mesmo autor, esta evolução indicadora do aumento de 

responsabilidades para os municípios se faz perceber de forma ainda mais evidente 

se observarmos os números relativos à matrícula no ensino fundamental. Neste nível 

de ensino, a variação do percentual de matrículas nas redes municipais passou de 

35% em 1991 para 60% em 2006. O caso nordestino mostra-se exponencial, dado 

que nesta região o percentual atingiu 77 pontos, destacando-se como a região com 

maior avanço percentual deste processo. 

 Se insistirmos um pouco mais e observarmos também os números das 

séries iniciais do ensino fundamental, perceberemos que esta etapa corresponde aos 

indicadores mais alarmantes do fenômeno referido. Nestas séries iniciais, a 

participação das matrículas municipais é de 76% do total da rede pública, ao passo 

que nas finais, o percentual cai para 42%. 

De acordo com dados dos censos escolares de 2000 (RODRIGUES e 

GUIÁGIO [Orgs], 2001), as redes municipais passaram de 37,20% para 51% do 

número de matrículas públicas no ensino fundamental brasileiro no período de 1996 a 

2000. Ainda neste período, as matrículas de 1ª a 4ª série nas redes municipais 

chegaram a 67,3% do total do país. 

Considerando-se, pois, o avançado nível de aprofundamento do processo 

de municipalização que se pode inferir a partir destes dados bem como a lógica 

neoliberal que o tem orientado, fica bastante visível o quanto os reflexos da reforma 

do Estado brasileiro sobre a atuação do poder local tem trazido prejuízos não apenas 
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para a qualidade do ensino, mas também para a efetivação do regime de colaboração 

entre os entes federados com vistas ao provimento e manutenção de uma educação 

de qualidade. 

Em suma, a problematização da questão da relação existente entre a 

reforma do Estado brasileiro e as políticas públicas em educação em nível local, nos 

auxilia bastante no que se refere ao aprofundamento das discussões propostas em 

nosso trabalho, especialmente quando nos ajuda a perceber de que forma categorias 

fundamentais da discussão em pauta, como autonomia, descentralização e 

democratização da educação podem assumir significados tão distintos e até 

antagônicos a depender da orientação teórico-ideológica a que obedeçam. 

A consideração das reflexões acima apresentadas, no contexto das relações 

entre a instituição dos sistemas municipais de ensino e o processo de 

democratização da educação, por seu turno, nos leva à necessidade, pois, de 

problematização de determinadas categorias diretamente ligadas à temática de nosso 

interesse. 

Dessa forma, nas páginas que se seguem, buscamos esclarecer as 

concepções dos conceitos de sistema municipal de ensino, regime de colaboração, 

federalismo brasileiro, descentralização e democratização, que orientaram nossa 

análise. 
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CAPÍTULO II - REFERÊNCIAS HISTÓRICO-TEÓRICAS 

 

A propósito de uma melhor compreensão do fenômeno que estamos aqui 

tentando analisar, nos parece necessário contextualizá-lo num esforço voltado a um 

melhor esclarecimento, dos pontos de vista conceitual e contextual, de determinadas 

categorias que a própria problemática que nos propusemos a estudar nos apresenta 

como essenciais. 

Em primeiro lugar, nos é necessário precisarmos o que estamos chamando 

de Sistema Municipal de Ensino. Em seguida, nos deteremos ao esclarecimento da 

categoria Regime de Colaboração. Traçaremos, também, uma breve análise do tipo 

de Federalismo adotado pelo Estado brasileiro a partir da Constituição Federal de 

1988 e das relações entre a reforma do Estado brasileiro. Por fim, trataremos do 

conceito de Descentralização e, em seguida, do princípio de Democracia enquanto 

Participação.  

 

1. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

Sem dúvida, uma das principais dificuldades encontradas por quem se 

propõe a estudar sobre sistema educacional refere-se à variedade de significados 

que se dão ao termo sistema (BOBBIO, 1994 e SAVIANI, 1999). No entanto, a 
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seguinte acepção de Saviani nos oferece uma compreensão do termo no tocante a 

sua finalidade:  

 

Sistema denota um 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 (SAVIANI, 1999, 121, apud CURY, 2000, 741).   

 

Se partirmos desta perspectiva e se tomarmos por base os textos da 

Constituição Federal de 1988 (Art. 211) e da LDB 9394/96 (Art. 8º) no tocante à 

organização da educação nacional, poderemos nos arriscar a afirmar que tal 

organização e sistematização da educação tomam por base a concorrência de 

esforços dos respectivos entes federados, observando a unidade nacional e a 

autonomia dos Estados e Municípios. 

Nada obstante a obviedade da afirmação acima, o que nos chama a atenção 

é a proeminência do princípio da cooperação enquanto elemento estruturador do 

nosso federalismo, especialmente no tocante à sistematização da educação dentro 

das áreas relativas às esferas administrativas. Neste sentido, Cury (2000, 744) 

considera: 

  A insistência na cooperação, a divisão de atribuições, a assinalação de 

objetivos comuns com normas nacionais gerais indicam que, nesta Constituição, a 
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acepção de sistema se dá como sistema federativo por colaboração tanto quanto de 

Estado Democrático de Direito. 

Por outro lado, é necessário reconhecer que dentro da própria finalidade 

voltada para a unidade nacional e autonomia dos entes federados subjaz a questão 

do projeto de sociedade que se tenha em vista para o país - objetivo para o qual se 

voltam os esforços concorrentes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal.  E é justamente no que se refere a esse projeto de sociedade que, segundo 

nosso entendimento, a questão da instituição dos sistemas municipais de ensino 

assume um lugar de estratégica importância, tanto no que se refere à democratização 

da educação quanto à efetivação do regime de colaboração na organização da 

educação no Brasil, sobretudo no atual contexto de avançado estágio do processo de 

municipalização do ensino fundamental.   

E é nesta perspectiva que entendemos o lugar de centralidade do sistema 

educacional, tanto numa ótica conservadora quanto progressista, no referente à 

democratização da educação, dentro de um modelo de sociedade pretendido.  

Se essa consideração do caráter potencialmente transformador ou 

mantenedor que se pode atribuir ao sistema educacional relativamente aos rumos da 

educação encontra respaldo na realidade concreta da luta pela democratização de 

nossa educação bem como pelo melhoramento de sua qualidade, e se considerarmos 

a relevância da esfera municipal enquanto ente federativo relativamente à oferta de 

educação básica em nosso país, fica, aos nossos olhos, pertinente entendermos 
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como sistema municipal de ensino o conjunto de esforços normativos, jurídicos e 

administrativos empreendidos pela administração municipal com vistas à 

sistematização, manutenção e provimento do ensino de forma compartilhada entre 

seus respectivos órgãos executivos e normativos e em regime de colaboração com o 

Estado e a União.  

Neste sentido concordamos com Sari (2001) quanto à importância de o 

Município assumir sua autonomia normativa a partir da instituição de seu sistema de 

ensino, buscando instrumentalizar-se no estabelecimento de relações junto aos 

demais entes federados com vistas ao cumprimento do pacto federativo brasileiro e 

uma mais eficaz ação concorrente com vistas à melhoria e democratização de nossa 

educação 

Para efeito da instituição do Sistema Municipal de Ensino, Saviani (1999) e 

Sari (2001) sugerem as etapas que se seguem: 

 A opção por um sistema próprio de ensino deve resultar de uma 

ampla discussão junto à comunidade local, contando com a 

participação da própria comunidade educacional com também de 

outros segmentos da sociedade. Dada a própria natureza 

democrática que deve reger o processo de instituição dos sistemas 

municipais de ensino, seria um marcante contra-censo que a referida 

instituição se desse à revelia da participação efetiva de todos os 

segmentos educacionais e sociais interessados e envolvidos; 
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 Observar a possível necessidade de alterações na Lei Orgânica 

Municipal para a viabilização da instituição do sistema municipal de 

ensino. Para tanto, é necessária uma minuciosa análise da referida 

Lei para que se percebam eventuais dispositivos que causem 

empecilho à instituição do sistema municipal de ensino e, assim, 

sejam encaminhadas as devidas alterações;   

 Elaborar o projeto de Lei do Sistema de Ensino do Município e 

submetê-lo à apreciação da câmara municipal para sua aprovação. O 

município tem autonomia para esta iniciativa e pode optar por uma lei 

mais concisa – que necessitará, naturalmente, de posteriores 

complementações -, ou optar por uma Lei mais abrangente, que, 

porém demandará mais tempo para sua elaboração; 

 (Re)Organização dos órgãos educacionais, a exemplo do Conselho 

Municipal de Educação, em consonância com a Lei de Sistema de 

Ensino Municipal. Como o município está passando a assumir sua 

autonomia normativa – especialmente, em relação a seu respectivo 

estado- seus órgãos educacionais deverão se reestruturar em 

consonância com as mudanças em andamento; 

 Dar ciência à Secretaria Estadual de Educação e ao Conselho 

Estadual de Educação de que o município está instituindo seu próprio 

sistema de ensino. Esta ação formaliza – independentemente de 

aprovação ou não dos referidos órgãos – o fim do vínculo normativo 
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junto ao respectivo sistema estadual, de modo que, enquanto o 

município não formalizar a referida comunicação, sua situação 

permanece inalterada e inviabiliza-se a instituição do sistema 

municipal de ensino. 

Estes são, pois, os passos básicos para que o Município institua seu 

sistema de ensino, assumindo sua autonomia normativa junto a seu respectivo estado 

e passe a legislar, sem a antiga tutela estadual, sobre a educação em nível local, 

confirmando assim o status de lócus privilegiado para o encaminhamento das 

políticas educacionais em que pesem as características regionais e as diretrizes 

nacionais, observando-se o princípio da colaboração recíproca entre os entes da 

federação. 

2. REGIME DE COLABORAÇÃO 

Com efeito, o já muito avançado estágio do processo de municipalização da 

educação básica, que, na maioria dos casos, vem seguindo uma ótica que diminui ou 

mesmo desconsidera a condição de ente federado atribuída aos municípios pela 

Constituição Federal, traz consigo uma série de desafios para as municipalidades no 

tocante a sua atuação no esforço concorrente de oferecer um ensino de qualidade. 

De acordo com Martins (2001, 29), a lógica subjacente ao discurso da 

descentralização das políticas públicas em educação – e, aqui, incluamos o processo 

de municipalização da educação básica – objetiva maior “eficácia e eficiência, 
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competitividade e outros aspectos do campo da racionalidade econômica” ou, como 

na acepção de Azevedo (2003), da dimensão economicista-instrumental, congruente 

com os postulados de inspiração hayek-smithiana, orientados para a reforma do 

aparelho administrativo do Estado, com vistas à sua redução a suas funções mínimas 

e diminuição dos gastos públicos (MORAES, 2002). 

Nesta perspectiva, a pretensa descentralização termina por redundar em 

uma desconcentração e transferência de encargos e tarefas do poder central para o 

local, sem que este tenha participação direta no poder decisório relativo às políticas 

que se pretendam descentralizar. Desse modo, a atuação do poder local vê-se 

limitada a lócus de implementação de políticas elaboradas na instância central, 

seguindo geralmente uma lógica que fere o princípio da colaboração entre os entes 

federados e, assim, o nosso pacto federativo, haja vista a desconsideração do 

município como ente federado, característica dessa orientação predominante em 

nosso processo de descentralização das políticas públicas. 

Nada obstante, como a finalidade do esforço analítico a que ora nos 

propomos é a de contribuir para um aprofundamento da compreensão das 

possibilidades de atuação do poder local referente a uma melhor e mais democrática 

oferta de ensino público, importa esclarecermos que nossa compreensão relativa a 

essa possibilidade de ação positiva do poder local encontra consonância na 

perspectiva de descentralização numa lógica a que Rivas (1991) chamou 

democrático-participativa e que Azevedo (2003, 8) nos apresenta como postuladora 
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de um “estabelecimento de novas estruturas de poder e de novos padrões para as 

políticas sociais pelo próprio poder local, entendido como lócus legítimo para a 

criação da escola cidadã e para o atendimento dos demais direitos”.    

É nesta perspectiva de ação do poder local, num contexto de 

descentralização e municipalização da educação básica, que postulamos a 

possibilidade de um novo paradigma de estabelecimento de relações de colaboração 

entre Estados e Municípios mediante a implementação e efetivação do Sistema 

Municipal de Ensino. 

Cabe aqui, pois, nos determos um pouco ao esclarecimento do termo 

colaboração. À semelhança de nosso procedimento quando do tratamento do termo 

sistema, nos basearemos fundamentalmente na acepção que se possa inferir dos 

marcos legais, fundamentalmente, a Constituição Federal de 1988 e a LDB 9,394/96. 

Como já dissemos, a Constituição Federal (art. 211) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (art. 8º) estabelecem o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios como 

o mecanismo por excelência para a organização da educação nacional. 

No tocante ao princípio da colaboração referente à organização da 

educação nacional, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, nos apresenta 

a idéia de co-responsabilidade educacional entre as esferas administrativas e a 
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sociedade, enfatizando que “a educação será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade”.   

Já em seu Artigo 211, trata mais especificamente do tema voltando-se para 

o estabelecimento do regime de colaboração entre as esferas administrativas, 

determinando que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Nesta perspectiva, 

trata-se de um regime de colaboração que privilegia o estabelecimento de parcerias 

entre os entes federados, tendo em vista as atribuições próprias e concorrentes das 

respectivas esferas de administração e organização da educação no Brasil. 

Mais especificamente no tocante ao estabelecimento de relações de 

colaboração entre Estados e Municípios, a LDB 9.394/96, em seu art. 10, II, 

estabelece que aqueles deverão:  

 

Definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.  

E mais: 

 Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 

ações e as de seus Municípios (LDB 9.394/96, Art. 10, III). 
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Nada obstante, a Emenda Constitucional nº 14 de 12.09.1996 em seu artigo 

3º, vai adiante estabelece que os Estados e os Municípios devem definir formas de 

colaboração na organização dos seus Sistemas de Ensino, apresentando-se, assim 

como um texto em consonância ainda maior relativamente ao princípio da 

colaboração recíproca. 

Reciprocamente, os Municípios “incumbir-se-ão de organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-

os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados” (LDB 9.394/96, Art. 11, 

I). 

Podemos observar que os textos dos marcos legais supracitados fazem 

clara menção ao estabelecimento do regime de colaboração tanto no que tange à 

repartição de responsabilidades (LDB 9.394/96, art. 10, II) quanto no tocante à 

questão do planejamento da educação (LDB 9.394/96, Art. 10, III e LDB 9.394/96, Art. 

11, I).  

Neste sentido, o artigo 211, §§ 4º diz que “Na organização de seus sistemas 

de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório”. Já, segundo o artigo 9º, IV da 

LDB, a União, em colaboração com os Estados, o Distrito federal e os Municípios 

deverá estabelecer “competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”.  
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Tais determinações legais nos sugerem que, nesta perspectiva, o princípio 

de colaboração entre os entes federados deve contemplar também a questão do 

estabelecimento de normas para a organização da educação nacional. 

Assim, entendemos coerente destacarmos os seguintes eixos norteadores 

do estabelecimento do regime de colaboração entre os referidos entes a partir dos 

marcos legais: a) colaboração relativamente à repartição de responsabilidades; b) 

colaboração relativamente ao planejamento; e c) colaboração no estabelecimento de 

normas. 

Posto isso, entendemos por regime de colaboração o mecanismo através do 

qual, sob a luz do pacto federativo brasileiro, se torna possível a materialização dos 

esforços co-participes dos sistemas educacionais dos entes federados com vistas à 

organização e sistematização da educação nacional a partir dos eixos norteadores 

principais supracitados, vale lembrar: planejamento; repartição de responsabilidades; 

e estabelecimento de normas. 

Adiantamos, contudo, que esta nossa compreensão, à luz da legislação 

estudada, do que seja o regime de colaboração não pretende limitá-lo ao 

planejamento, repartição de responsabilidades e estabelecimento de normas, no 

tocante à organização da educação. Antes, o que nossa compreensão supõe é que 

as ações empreendidas pelos sistemas de ensino dos entes federados em caráter de 

colaboração deverão estar orientadas basicamente por esses três eixos principais, 

observando o pacto federativo brasileiro.  
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3. FEDERALISMO BRASILEIRO 

Resta, ainda, um breve e necessário esclarecimento sobre o federalismo no 

caso brasileiro, que, a exemplo de outros países latino-americanos que 

experimentaram regimes ditatoriais autoritaristas, retomou o federalismo em novas 

bases como uma forma alternativa de organização político-administrativa e em maior 

consonância com a retomada democrática de meados dos anos de 1980 

(ARRETCHE, 2002). 

Inicialmente, é possível uma primeira compreensão do que seja um Estado 

federativo, distinguindo-o de Estado unitário. Num Estado unitário, podemos dizer que 

a organização política do país está focada na figura do poder central em detrimento 

dos níveis estadual e municipal, na maioria dos casos sob a justificativa de 

fortalecimento dos Estados Nacionais (CHAUÍ, 1981).  

Em contraposição, num Estado federativo, “diferentes níveis de governo têm 

autoridade sobre a mesma população e território”, há independência entre os 

governos locais e o central e cada esfera administrativa é soberana em sua jurisdição 

(LIJPHART,1999, apud ARRETCHE, 2002).  

Em linhas gerais, nos Estados federativos, o poder local goza de maior 

autonomia normativa e organizacional em comparação aos Estados unitários, dado 

que: no caso daqueles, as diferentes esferas administrativas são tidas como 

sujeito/ator político autônomo e soberano; têm sua soberania derivada do voto 
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popular direto, da autonomia fiscal e, em certos casos, de uma força militar própria 

(ARRETCHE, 2002). 

Nestes termos, podemos afirmar, pois, que a autonomia política e normativa 

dos poderes locais se constitui na essência do federalismo. 

Resguardadas as diferentes experiências e níveis de aprofundamento do 

processo de democratização das diferentes sociedades, grosso modo, os Estados 

Federados podem ser classificados a partir de três tipos de Federalismo, a saber: 

Federalismo Dual, em que há dois níveis de poder, a União e os Estados Membros; 

Federalismo Centralizado, em que há uma flagrante concentração do poder decisório 

na esfera central e as esferas subnacionais são tidas como unidades administrativas 

apenas; por fim, Federalismo Cooperativo, em que há autonomia e interdependência 

entre as ações das esferas governamentais de forma coordenada. 

Entrementes, para efeito de compreensão da experiência brasileira em 

termos de federalismo, Cury (2001) considera que o pacto federativo brasileiro 

constante da Constituição Federal de 1988 opta por um federalismo orientado por 

uma lógica de colaboração mútua entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, buscando evitar qualquer possibilidade de hierarquia ou superposição 

entre os referidos entes da federação. Dessa forma, 

 

O novo federalismo brasileiro resultou numa autonomia conquistada em 

alguns aspectos da vida político-administrativa do município. Isto na medida 
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em que passa a ter a possibilidade de ampliar sua capacidade de intervenção 

e criar espaços para que a comunidade local também exercite a participação, 

aqui entendida como um processo infindável, sempre se fazendo (BARBOSA, 

2007, 13). 

 

Assim, nossa Constituição Federal instaura uma forma inovadora de 

Federalismo, que trata o Município como um ente federado e reconhece sua 

autonomia política. 

Contudo, é necessário termos claro que temos nossas origens em um 

Estado Unitário, vigente há até poucas décadas e que muitas práticas autoritárias e 

verticalizadas ainda precisam ser superadas em nossos espaços públicos, 

especialmente nas relações entre os Municípios e os demais entes da Federação. 

É neste sentido que entendemos que, na maioria dos casos, o processo de 

descentralização das políticas públicas em educação – e, mais especificamente, a 

municipalização da educação básica – vem ferindo o pacto federativo brasileiro e, 

assim, a própria Constituição Federal, na medida em que não se faz perceber na 

referida municipalização a efetivação de um regime de colaboração que tome o 

Município como um igual nas relações com os demais entes federados que observe 

suas reais condições e necessidades para o cumprimento de suas responsabilidades 

legais relativas à educação. 
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Neste sentido, a problematização da questão posta e a proposição de 

possibilidades para a atuação do poder local voltada para a melhoria da qualidade do 

ensino bem como para sua democratização constituem-se, pois, em imperativos 

diretamente ligados a questões urgentes e estruturais da própria organização e 

gestão da educação nacional. Se não, vejamos. 

Com efeito, de acordo como nosso pacto federativo celebrado em nossa 

constituição federal de 1988, o município é um ente da federação autônomo e 

imbuído de responsabilidades próprias e concorrentes no tocante à garantia dos 

direitos sociais essenciais, dentre os quais destacamos aqui a educação.  

Em seu art. 211, a constituição federal diz que “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino”. Seguindo esta perspectiva, a LDB 9.394/96 (Art. 11, I) diz que 

os municípios “incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados”.  

Em nosso entendimento, estas determinações legais não apenas 

reconhecem a autonomia das municipalidades na gestão educacional em âmbito local 

como também ressaltam a importância estratégica da esfera municipal para o 

estabelecimento do regime de colaboração e, assim, para a própria efetivação do 

federalismo brasileiro.  
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Por outro lado, não se pode deixar de lado a consideração dos limites e 

reais possibilidades dos municípios para cumprir com as demandas advindas do 

processo de municipalização do ensino fundamental nos moldes como tem sido 

implementado.  

Tendo isto em vista que o referido processo vem, desde a última década, se 

consolidando como materialização de uma política dita descentralizadora e que a 

mesma busca legitimar-se enquanto promotora de democratização da gestão 

educacional, cabem alguns esclarecimentos sobre os conceitos de descentralização e 

democratização, com vistas tanto à problematização da compreensão dos mesmos 

como da relação entre eles. 

 

4. DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

Como vimos aqui reiterando, o processo de municipalização da educação 

básica, fortemente alavancado pelo caráter das políticas educacionais da última 

década em meio às reformas e ajustes estruturais configurantes da reforma do 

Estado brasileiro, tem se mostrado como um dos principais fenômenos responsáveis 

direta ou indiretamente pelas questões e desafios postos às municipalidades no 

tocante a suas possibilidades de atuação satisfatória na gestão das políticas 

educacionais, numa perspectiva de aprofundamento dos processos de 

democratização educacional. 
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Esta consideração nos leva a situar o referido processo de municipalização 

no bojo das políticas descentralizadoras levadas a efeito pelo Estado brasileiro desde 

a última década; dado que a municipalização se constitui propriamente como uma 

das modalidades pelas quais se materializam os processos de descentralização 

(CASASSUS, 1995). 

Desta forma, já que anteriormente alertamos para o fato de que, em face 

dos contornos assumidos pelas políticas descentralizadoras levadas a efeito no 

campo educacional brasileiro, estas mesmas políticas parecem reduzir-se a 

processos de desconcentração; cabe deixarmos claro a distinção entre os termos 

descentralização e desconcentração. 

Para este efeito, Casassus (ibid) apresenta uma abordagem bastante 

adequada a nossas pretensões. 

Segundo o autor, com quem concordamos, existe um considerável 

consenso, especialmente nos países da América Latina, por parte das autoridades 

educacionais, que conduz a relacionar descentralização à democratização e à 

resolução da maioria dos problemas educacionais, que seriam, por seu turno, 

resultantes do sistema centralizado, em boa parte. 

Especialmente no caso brasileiro, a decisão de descentralizar as políticas 

educacionais partiu da esfera central. Logo, não se constitui em um avanço por parte 

das localidades no tocante a seu protagonismo na gestão das políticas educacionais. 
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Trata-se de um movimento do centro para as demais esferas, coadjuvantes, quando 

não espectadoras. 

Por outro lado, entendendo que descentralizar políticas educacionais implica 

em descentralizar esferas de poder, é no mínimo curioso que o processo de 

descentralização tenha sido iniciativa da esfera central. 

É de se considerar que o Estado centralizado se expandiu para além de 

suas reais possibilidades de administração/regulação, fazendo-se necessária a 

convocação da atuação – na maioria das vezes atomizada – da sociedade civil e 

mesmo de esferas mais remotas do próprio Estado relativamente à esfera central. 

Nesta perspectiva, o poder em si não se vê descentralizado e, por outra via, 

a esfera central se vê desafogada e fortalecida. 

Assim situamos a relação entre os termos descentralização e 

desconcentração: no espectro das estratégias para diminuição das responsabilidades 

da esfera central relativas à educação e para a instrumentalização com vistas à 

manutenção do poder decisório e de controle desta esfera sobre as demais. 

Considerando este aspecto, temos pistas para entender por que, tanto um 

governo orientado pelas diretrizes neoliberais orientadoras das reformas educacionais 

da última década – no caso da gestão de Fernando Henrique Cardoso – quanto uma 

gestão que se apresenta e se reconhece como política e ideologicamente oposta 

àquela – no caso do governo Lula – lancem mão de políticas descentralizadoras. 
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O que estamos sugerindo é que, dado que a descentralização não se 

constitui um fim em si própria, antes é um meio; as variáveis de natureza político-

ideológica teriam interferência tanto nos fins preconizados pelos processos como 

mesmo na definição semântica de seu conceito. 

Assim, não estaríamos falando, no caso das reformas da década de 1990, 

de uma descentralização que não descentraliza, mas de um processo inequívoco de 

desconcentração voltado à recentralização do poder, com vistas, em última instância 

e considerados o fatores conjecturais condicionantes, à diminuição do gasto público 

da esfera central com educação. 

Logo, numa perspectiva econômica ou mesmo economicista-instrumental – 

dadas suas finalidades – a descentralização (então, já em forma de 

desconcentração), conduziria à individualização e à privatização primordialmente via 

iniciativa privada. Já numa perspectiva de socialização e de participação, privilegiar-

se-ia a “relevância cultural como critério dominante para a formulação de políticas e 

de administração educativa” (CASASSUS, 1995, 74). 

Deste ponto de vista, o elemento discriminatório fundamental seria a lógica 

subjacente aos processos de desconcentração e de descentralização. 

Assim,  

“a diferença essencial entre ambos conceitos radica em que um deles, a 

desconcentração, reflete processos cujo objetivo é assegurar a eficácia do 
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poder central, ao tempo que o outro, a descentralização, é um processo que 

tende a assegurar a eficácia do poder local” (CASASSUS, 1995, 84). 

 

Com efeito, se indistintamente das orientações político-ideológicas das 

instâncias propositoras das políticas descentralizadoras em educação, prevalece o 

consenso que relaciona os processos de descentralização ao aprofundamento da 

democratização, justificado pela maior possibilidade de participação das instâncias 

locais; abre-se, aqui, a proposição para o tratamento da questão da democracia sob a 

ótica da participação. 

 

5. DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO 

Como dissemos a pouco, governos de orientações político-ideológica 

distintas e mesmo opostas lançam mão da questão da democratização dos espaços 

educacionais como justificativa e/ou fim para as políticas descentralizadoras. Logo, 

infere-se a afirmação por parte destes governos de que os mesmos pautam suas 

ações políticas sob a égide da democracia. 

Surge daí um questionamento. Que critérios teríamos para avaliar as 

“democracias realmente existentes”? (SOLA, 1999, 45). 

A julgar pela situação posta há pouco – quando tratávamos da questão do 

esclarecimento dos termos descentralização e desconcentração, em que governos 
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marcados por divergentes orientações político-ideológicas comungavam do consenso 

que atrela os conceitos descentralização e democratização –, propomos o mesmo 

marco distintivo, a saber, as lógicas de caráter economicista-instrumental, de um 

lado, e as orientadas pelo princípio da participação, em oposição. 

Sobre este aspecto, Sola (ibid, 49) entende, como um dos principais 

pressupostos do que chama de abordagem crítica da qualidade da democracia, a 

“inexistência de qualquer mecanismo que garanta a compatibilização automática 

entre democracia e o processo de liberalização econômica”. 

Considerando que, no caso brasileiro, as mudanças dos regimes econômico 

e político são praticamente simultâneas, entendemos que o critério que propomos, a 

saber, o princípio da participação em contraposição à dimensão econômica, parece 

nos oferecer um parâmetro que não ignore a necessidade de situar nossa análise em 

função das variáveis sociais e históricas. 

Tratar da questão da democracia ou da democratização – entendidas aqui 

não como sinônimas, embora a distinção dos termos não seja, para fins da reflexão 

proposta, imprescindível – sob o prisma da participação nos remete, segundo Lima 

(1998), às contribuições de Jean Jaques Rousseau e John Mills, que seriam os 

fundadores da teoria da democracia como participação. 

O pressuposto básico desta teoria consiste no interesse do povo pela 

participação enquanto fator de mudança. Neste sentido, a participação seria o salto 
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qualitativo da democracia relativamente aos vícios políticos verificáveis nas 

democracias modernas. 

Estes mesmos vícios são os alvos principais das denúncias da teoria elitista 

da democracia, que se opõe à teoria da participação justamente por descrer do 

interesse popular na participação e mesmo na mudança.  

Além disso, 

A partir do momento em que atingem um certo grau de desenvolvimento e de 

poder, as democracias começam a se transformar pouco a pouco, adotando o 

espírito e muitas vezes também as formas da aristocracia que elas tinham 

amargamente combatido no passado. Mas contra a traição se dirigem 

incessantemente novos acusadores que, após uma era de combates 

gloriosos e de poder sem honra, terminam por misturar-se à velha classe 

dominante, cedendo o lugar a oponentes novos que, por sua vez, os atacam 

em nome da democracia. E esse jogo cruel provavelmente nunca terá fim 

(Michels, 1982, apud Lima, 1998, 92). 

 

Assim, a democracia seria uma espécie de mecanismo do qual se valeria 

uma determinada elite para a manutenção do processo democrático liberal, 

convertendo-se em poder das elites, cabendo ao povo escolher entre as elites. 

Em consideração dos vícios verificados nas sociedades democráticas 

liberais, utilizados pela teoria elitista para descrer da possibilidade de efetivação da 

democracia, os teóricos da democracia participativa entendem a própria participação 
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como alternativa e atribuem estes mesmos vícios aos baixos níveis de participação 

do modelo cristalizado de democracia liberal. 

Logo,  

só no contexto da teoria da democracia como participação encontramos a 

verdadeira importância da problemática da participação, agora transformada 

em questão central e mesmo em condição indispensável para a realização 

da democracia (LIMA, 1998, 97). 

 

Assim, a medida da democracia seria tomada pelo nível de participação 

popular nas instâncias de decisões políticas das sociedades. 

Quanto aos níveis de participação, Baptista Machado (1982, 41-43, apud 

LIMA, 1998, 99) apresenta-nos três momentos discriminados em função da 

profundidade desta participação: 

- participação na parte preparatória do processo (consultiva e de 

informação); 

- participação na própria decisão do processo (sobretudo através do direito 

de voto em órgãos colegiais); 

- participação na implementação ou execução da decisão (com o objetivo de 

garantir a colaboração entre administradores e administrados e a correta execução 

das decisões); 
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Para efeito das experiências contemporâneas, a despeito da verificação de 

muitos vícios e da prevalência do caráter indireto ou representativo da democracia 

participativa, Bobbio (sd.,68, apud, LIMA, ibid) percebe um movimento dialeticamente 

propositor de uma democracia efetivamente participativa como síntese esperada, 

dado que: “Um sistema democrático caracterizado por representantes revogáveis é, 

na medida em que prevê representantes, uma forma de democracia representativa, 

mas na medida em que estes representantes são revogáveis, aproxima-se, sem 

dúvida, da democracia direta”. 

Para efeito, pois, da compreensão do que seja democracia numa 

perspectiva participativa – que norteia nossa análise – ficaremos com a seguinte 

proposição do mesmo autor: 

Hoje, se se quer apontar um índice do desenvolvimento democrático este não 

pode mais ser o número de pessoas que têm o direito de votar, mas o 

número de instâncias nas quais se exerce o direito de voto; sintética mas 

eficazmente: para dar um juízo sobre o estado de democratização num dado 

país o critério não deve mais ser o de ‘quem’ vota, mas o do ‘onde’ se vota (e 

fique claro que aqui entendo o ‘votar’ como o ato típico e mais comum do 

participar, mas não pretendo de forma alguma limitar a participação ao voto) 

(BOBBIO, 1992, 55). 

 

Colocados os parâmetros históricos conceituais que estiveram presentes, de 

modo explícito ou subjacente, durante a realização da presente pesquisa, em seguida 
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apresentamos os resultados da análise desenvolvida a respeito do conteúdo de 

trabalhos publicados na Revista Educação & Sociedade, conforme antes detalhado. 
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CAPÍTULO III - UM ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DOS TEMAS SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO E DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TRABALHOS 

PUBLICADOS NA REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 
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CAPÍTULO III - UM ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DOS TEMAS SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO E DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TRABALHOS 

PUBLICADOS NA REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 

 

1. EDUCAÇÃO EM NÍVEL LOCAL E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

Antes, ainda, de nos voltarmos a uma análise pormenorizada do conteúdo 

dos 24 textos selecionados da Revista Educação & Sociedade, observaremos de que 

forma as contribuições do periódico, objeto de nossa análise, tratam as questões 

componentes do fulcro contextual que vimos tecendo ao longo deste estudo. 

Entendemos que este movimento – que não deixa de ser, em si, uma 

dimensão de nossa análise – nos ajuda a perceber como as questões de natureza 

contextual caracterizadoras das políticas e gestão educacionais no Brasil são, 

dialogicamente, objeto de análise assim como agente fomentador das publicações 

aqui em tela. 

De uma perspectiva ampla, sem lançar mão ainda das categorias de 

análise, observamos nos textos a preocupação dos autores em destacar as iniciativas 

de municípios mesmo antes da instauração do novo federalismo brasileiro decorrente 

da promulgação de nossa Constituição de 1988. 
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É neste sentido que Rosar (ROSAR, 1999) analisa a ação de administrações 

mais progressistas voltadas à democratização da educação em que se verificam 

políticas voltadas ao alargamento dos espaços de participação democrática na gestão 

da educacional, a exemplo dos casos de Esperança (Espírito Santo), Lages (Santa 

Catarina) e Piracicaba (São Paulo).  

A esse respeito, a autora percebe que 

começam a se criar mecanismos de participação da comunidade escolar e da 

comunidade de pais dentro da escola, a partir de eleições para a escolha de 

diretores e da constituição de conselhos escolares, comunitários e até dos 

conselhos municipais de educação (ROSAR, 1999, 167). 

 

Em semelhante perspectiva, (SARMENTO, 2005, 1363) entende que “a 

criação dos sistemas municipais de ensino significa uma opção do município para 

assumir sua autonomia e abre possibilidade de maior participação social nas 

decisões de política local”. 

Com efeito, a afirmativa acima reflete muito bem o sentimento geral acerca 

da atual condição do município, dentro do pacto federativo, relativamente à 

possibilidade de que dispõe de legislar sobre e gerir a educação em nível local de 

forma autônoma. 

Tendo em vista que nossa Constituição Federal, corroborada e devidamente 

complementada pela LDBEN 9.394/96, reconhece o município como sistema e até 
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mesmo orienta que a gestão educacional em nível local deva realizar-se mediante a 

normatização do sistema, vem crescendo o consenso em torno da questão dos 

impactos positivos da instituição dos sistemas municipais de ensino sobre o 

aprofundamento do processo de democratização da educação. 

 A Constituição de 1988, que reconhece o município como ente federativo 

autônomo e estatui o SME, fixa em seu artigo 210 “conteúdos mínimos p/ o ensino 

fundamental de maneira que se assegure formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (CURY, 1992, 193). 

O mesmo autor, contudo, observa que o texto constitucional (CF, art. 22, 

XXIV) restringe a competência legislativa sobre educação à União: “compete 

privativamente à União legislar sobre... diretrizes e bases da educação nacional” 

(ibid). Idéia que é corroborada e aprofundada pelo artigo 24, ao afirmar que Compete 

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, 

cultura, ensino e desporto. Note-se que o texto legal faz menção apenas à União, os 

Estados e o Distrito Federal, deixando de lado os Municípios. Ou seja, a partir da 

leitura do texto acima, a conclusão a que se chega é de que não compete ao 

município legislar sobre educação. 

Por outro lado, o artigo 211 estatui o sistema municipal de ensino. Parece se 

configurar um movimento de avanços e contradições, podendo-se inferir um sistema 

municipal de ensino sem que se reconheça a autonomia legislativa do município. 
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Saviani (1999, 122) ratifica a observação de Cury: 

A Constituição Federal, art. 23, inciso V, assinala que “é competência 

comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os 

meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”. 

Mas a própria CF “não estendeu aos municípios a competência para legislar 

em matéria de educação.”  

Sem competência para instituir sistemas de ensino ou educação, como 

conceber a criação em âmbito municipal de um sistema de ensino ou mesmo a tão 

aspirada autonomia normativa dos municípios em relação aos demais entes que 

propicie uma legítima efetivação de nosso pacto federativo? 

Contudo, na acepção de Cury (ibid), a aparente incoerência do texto 

constitucional pode, na verdade se tratar de uma responsável cautela da Lei quanto 

às reais possibilidades dos municípios para responder às demandas que vêm a 

reboque com o novo status conquistado. Neste sentido é que se permite, por 

exemplo, a intervenção dos estados nos municípios no caso destes não haverem 

“aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 

ensino” (CURY, 1992, 195). 

Sob a mesma lógica é que a CF prevê “a necessidade de a União e os 

estados darem assistência técnica e financeira aos municípios na rede de ensino 

fundamental e pré-escolar.” (ibid). 
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Saviani (1999) também reconhece esta cautela no parágrafo único do artigo 

11 da LDBEN, que oferece aos municípios a possibilidade de optar por integrar-se ao 

sistema estadual de ensino ou compor como o respectivo estado um sistema único de 

educação básica, além da possibilidade legítima de o município instituir seu próprio 

sistema de ensino. 

Nada obstante, é a própria LDBEN que legitima a competência dos 

municípios para instituir seus sistemas de ensino ao estipular, no inciso III de seu 

artigo 11, que cabe aos municípios “baixar normas complementares para seu sistema 

de ensino”. 

Dessa forma, na visão do autor – com a qual concordamos: 

Cumpre observar, então, que a definição clara da competência dos 

municípios para instituir os próprios sistemas de ensino flui da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e não da Constituição 

Federal. Portanto, não parece procedente a posição daqueles que entendem 

que a LDB, ao tornar opcional a organização dos sistemas municipais de 

ensino, teria enfraquecido a norma constitucional já que esta não diz que os 

municípios poderão organizar seus sistemas de ensino mas afirma que 

deverão fazê-lo. Em verdade, a LDB, ainda que lhe dê caráter opcional, 

estabelece claramente a competência dos municípios para organizar os 

próprios sistemas de ensino. Aliás, o próprio fato de deixar a eles a opção 

indica o reconhecimento explícito de sua competência nessa matéria. 

(SAVIANI, 1999, 124). 

 

Neste sentido é que, tendo em vista as possibilidades de o município 

compor um sistema único com o estado ou integrar-se ao sistema estadual, por um 
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lado; e, por outro, o crescente apoio governamental ao processo de descentralização, 

fica ressaltada a necessidade de reflexão sobre a constituição dos sistemas nacionais 

de ensino como pré-requisito para uma melhor compreensão sobre a criação dos 

sistemas municipais de ensino. Ou seja, a criação dos sistemas municipais de ensino 

tem interferência direta na organização da educação não apenas em nível local, como 

também em nível nacional. 

A esse respeito, Sarmento (2005, p. 1364) considera que: 

“a criação do sistema municipal de ensino é uma questão estreitamente 

relacionada ao pacto federativo no Brasil, indo além da política de 

municipalização, acentuada nos anos de 1990, firmando o município a sua 

autonomia”. 

Para a mesma autora, dado que o sistema educacional configura-se em um 

espaço de lutas e de conflitos, “sua organização e difusão ao longo dos 

séculos reflete as forças econômicas, históricas e sociais em seu entorno” 

(SARMENTO, 2005, 1365). 

 

Assim é que a recente discussão em torno da reforma do Estado ou de sua 

intervenção na economia e no provimento dos direitos sociais fundamentais traz para 

o âmbito dos sistemas educacionais nacionais em todo o globo uma lógica de 

atuação que privilegia a competição e a ressignificação dos conceitos de 

descentralização e autonomia, num movimento progressivo de abandono pela esfera 

central de suas obrigações com a educação. 
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A conjuntura econômico-social decorrente das novas formas de relações 

intra-nacionais e as pressões neoliberais por concorrência e eficácia têm surgido 

como questões de grande relevância quando se pensa na organização dos sistemas 

educacionais, seja no sentido de assimilar essas pressões, seja na tentativa de 

criação de uma lógica orientadora alternativa para o funcionamento desses sistemas. 

O que vem ratificar a perspectiva que percebe o sistema educacional como lócus 

estratégico na condução das políticas educacionais e sociais, numa visão mais 

genérica. 

Daí se considerar o lugar estratégico do sistema municipal de ensino dentro 

do atual processo de descentralização da educação brasileira, sobretudo, da 

municipalização, marcada pela “transferência de competências de um ente federado 

para outro, resultando na manutenção de ações pontuais e focalizadas de apoio 

técnico e financeiro, em detrimento de ampla política de planejamento, financiamento 

e gestão da educação básica” (DOURADO, 2007, 937). 

O mesmo autor (2007, 939) acrescenta, ainda, que 

Assiste-se a um discurso marcadamente voltado à descentralização do 

ensino, por meio do regime de colaboração entre os entes federados, e à 

proposição de políticas centralizadas no âmbito de programas de ações do 

MEC, bem sempre articuladas e cuja adesão por estados e municípios se 

efetiva, historicamente, sem clara conexão com prioridades estabelecidas 

pelos respectivos sistemas de ensino. 
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Com efeito, no contexto das reformas empreendidas desde a última década, 

o processo de descentralização das políticas educacionais tanto se confunde com os 

processos de desconcentração de incumbências quanto se estabelece enquanto 

elemento fundante da maioria das dificuldades que os municípios têm enfrentado 

para responder às novas demandas educacionais, dado que a estas novas demandas 

não se fez acompanhar uma equitativa redistribuição dos recursos necessários. 

Relativamente às contradições postas pela descentralização de perspectiva 

neoliberal ao processo de democratização, Rosar (1999, 169) entende que 

O FUNDEF é um exemplo da tendência de que poderão ser restringidas as 

possibilidades de democratização mais plena do sistema educacional, 

considerando que se tronam reduzidas as possibilidades de gerenciamento 

dos recursos com a efetiva participação das entidades das categorias dos 

educadores e dos setores populares da sociedade.  

 

Criado em 1996 pela Lei 9424/96 e pela Emenda Constitucional 14/96, 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério) se consolidou como principal mecanismo para a 

efetivação da municipalização do ensino fundamental. 

Para Sarmento (2005, 1376) a criação do FUNDEF “colocou o município 

ante a opção de perder recursos ou assumir o ensino fundamental”. 
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Assim é que, na visão de Rosar (1999, 169), configura-se uma centralização 

do gerenciamento dos recursos do ponto de vista mais global. Numa perspectiva 

equivocada de descentralização, o governo federal “descentraliza parcelas do recurso 

do salário-educação para as escolas de ensino fundamental”. Entretanto, continuam 

inalteradas as condições de formação, de trabalho e de remuneração da maior parte 

dos educadores do ensino fundamental. 

Para que se tenha idéia do impacto do Fundo sobre o processo de 

municipalização do ensino fundamental consideremos os seguintes dados do Censo 

escolar do INEP: de 1991 a 1996 (um ano antes da criação do FUNDEF) as 

matrículas municipais correspondiam a aproximadamente 37% do total de matrículas 

da rede pública. Já em 2006, este percentual sofreria uma variação de 15 pontos 

percentuais, chegando, assim, 52% do número total das matrículas no referido nível 

de ensino. 

Na concepção de Pinto (2007), o FUNDEF, além de acelerar o processo de 

municipalização ao atrelar parcela dos recursos da educação à matrícula no ensino 

fundamental, traz u impacto negativo no atendimento da educação infantil e na EJA 

por não disponibilizar recursos para estas modalidades de ensino oferecidas pelas 

redes municipais. 

Há que se considerar, contudo, que o FUNDEF foi criado durante o governo 

do então presidente Fernando Henrique Cardoso e que, de acordo com Saviani 
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(1999), as políticas educacionais daquele momento pautavam-se pela racionalidade 

financeira. 

Em oposição a esta racionalidade, o autor nos apresenta a racionalidade 

social, voltada às reais necessidades dos sistemas educacionais. 

Numa perspectiva de talvez maior ressonância com o paradigma da 

racionalidade social, o atual governo cria em 2007 o FUNDEB (Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação). 

O novo Fundo traz consigo algumas discussões bastante controvertidas 

como a questão da definição do valor médio mensal por aluno, contudo, pode ser 

considerado um avanço em relação ao antigo Fundo em, pelo menos, dois aspectos. 

Primeiro, a ampliação, cobrindo, agora, toda a educação básica e também o 

fortalecimento do controle social. 

Com o FUNDEB, houve um fortalecimento da representação dos usuários 

da escola nos conselhos que exercem o controle social dos recursos do Fundo. Este 

fortalecimento se expressa principalmente na participação de pelo menos dois pais e 

dois estudantes e um represente “dos conselhos tutelares nos conselhos de âmbito 

municipal”. (PINTO, 2007, 893). 

Em semelhante perspectiva, Dourado (2007, 929) também vê o novo Fundo 

como uma iniciativa positiva do atual Governo Federal, dado que para o autor, apesar 
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da lógica gerencial e patrimonial do PNE, o Governo vem, desde 2003, buscando 

reorientar as políticas educacionais pautando-se pelo “princípio da defesa da 

educação de qualidade, a partir do binômio inclusão/democratização” 

Na visão deste autor, destacam-se entre as ações positivas do atual 

governo a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, as políticas de ação 

afirmativa e, por fim, a criação do FUNDEB. 

Percebem-se, pois, alguns apontamentos de uma possível reorientação dos 

rumos tanto do processo de democratização de nossa educação como da situação 

dos sistemas municipais de ensino. Isto porque, a própria dinâmica destes processos 

mostra-se repleta de avanços e contradições em virtude das forças políticas e setores 

da sociedade com diferentes orientações políticas, ideológicas e mesmo 

epistemológicas. 

Percebemos, assim, que em virtude da alternância destes fatores e de suas 

necessárias repercussões para o campo das políticas públicas em educação, as 

abordagens dos autores voltam-se para diferentes aspectos da relação entre 

instituição dos sistemas municipais de ensino e processo de democratização da 

educação. 

Passemos, a seguir, à análise de conteúdo dos textos selecionados, a partir 

da categorização proposta em nossos procedimentos metodológicos. 
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2. PANORAMA DA ANÁLISE 

Como já mencionamos, esse capítulo apresenta os resultados aferidos com 

a análise de conteúdo de trabalhos publicados na revista Educação & Sociedade que 

continham uma discussão a respeito dos sistemas de ensino, de modo direto ou 

indiretamente. Neste sentido, o nosso interesse voltou-se para temas correlatos, a 

exemplo do processo de democratização da gestão da educação e do próprio 

processo de escolarização. Vale ressaltar que dois números especiais do periódico 

analisado têm temas que se relacionam de modo bastante próximo com o nosso 

objeto. Um deles trata das políticas públicas para a educação do período de  1995 a 

2002,  e o  outro focaliza a educação básica pelo ângulo das políticas públicas de 

regulação. Uma boa parte dos trabalhos contidos nesses dois números integrou as 

nossas análises. 

Na análise desenvolvida, verificamos, pois, que esses temas se encontram 

abordados através de diversos ângulos e por um conjunto bastante diversificado de 

autores, instituições e período de publicação. Com o objetivo de familiarizar o leitor 

com essa diversidade, optamos inicialmente por traçar uma caracterização dos 

trabalhos analisados, o que faremos no item a seguir.  
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2.1 OS ARTIGOS ANALISADOS 

Conforme critérios já apresentados, lembramos que foi selecionado e 

analisado um conjunto de 23 (vinte e três) trabalhos, publicados no período de 

interesse da nossa pesquisa.  

Quadro 01 - Título e autores dos trabalhos analisados na revista Educação & Sociedade 

Autor Titulo 

Oliveira, D. A. de; 

Duarte, M. R. T.  

Política e administração da educação: um estudo de algumas reformas 

recentes implementadas no estado de Minas Gerais 

Fracalanza, P. S. A gestão do ensino fundamental do estado de SP: uma análise do financiamento e 

dos indicadores sociais de educação (1980 - 1993) 

Saviani, D. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios 

Krawczyk, N. A gestão escolar: um campo minado... Análise das propostas de 11 municípios 

brasileiros 

Pacheco, J.  A.   Políticas curriculares descentralizadas: autonomia ou recentralização? 

Martins, A. M. A descentralização como eixo das reformas do ensino: uma discussão da literatura 

Mendonça, E. F. Estado patrimonial e gestão democrática do ensino público no Brasil 

Abicalil, C. A. Sistema nacional de educação básica: nó da avaliação? 

Arretche, M. Relações federativas nas políticas sociais 

Azevedo, J. M. L Implicações da nova lógica de ação do Estado para a educação municipal 

Leclerc, G. Sistema único de ensino: o desafio da construção e da ampliação do espaço público 

de direitos na escola pública de Mato Grosso 

Martins, A. M.  A política educacional paulista: controvérsia em torno dos conceitos de 

descentralização e autonomia - 1983 a 1999 

Ferreira, N. S. C. Repensando e ressignificando a gestão democrática da educação na "cultura 

globalizada" 

Sarmento, D. C. Criação dos sistemas municipais de ensino 

Oliveira, J. F., 

Fonseca, M., Toschi, 

M. S. 

O programa Fundescola: concepções, objetivos, componentes e abrangência - a 

perspectiva de melhoria da gestão do sistema e das escolas públicas. 

Pinto, J. M. R. A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus efeitos no 

pacto federativo 

Freitas, L. C. Eliminação adiada: o caso das classes populares no interior da escola e a ocultação 

da (má) qualidade do ensino 

Freitas, D. N. T Avaliação e gestão democrática na regulação da educação básica brasileira: uma 

relação a avaliar 

Adrião, T. e Peroni, 

V. 

Implicações do programa dinheiro direto na escola para a gestão da escola pública 
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Dourado, F. L. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas 

Oliveira, R. P. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade: uma análise 

histórica 

Castro, J. A. Financiamento e gasto público na educação básica no Brasil: 1995 -2005 

Adrião, T Oferta do ensino fundamental em São Paulo: um novo modelo 

 

Do total dos 23 (vinte e quatro) trabalhos, 03 (três) foram produzidos em co-

autoria. Dois deles, conforme o título, abordaram programas específicos para a 

educação básica criados pelo governo federal, e o terceiro a reforma educacional 

realizada por um dos estados federados, com foco na administração da educação 

(quadro 01).    

Notamos que apenas dois autores publicaram mais de um trabalho sobre as 

temáticas investigadas no período analisado. O primeiro autor em ambos os textos 

tratou da descentralização como tema principal. O segundo, com um dos trabalhos 

em co-autoria, tratou de programas de governo voltados para a educação básica. No 

que se refere diretamente ao tema “sistema de ensino”, este aparece no título de 

seis dos 23 (vinte e três) textos. Mas, apenas dois explicitam claramente que, nos 

seus conteúdos, abordam a questão dos sistemas municipais de ensino, sendo que 

um deles deixa claro que trata da criação desses sistemas (quadro 01). 

Por outra parte, observando os dados do quadro 02, veremos que são muitas 

as instituições a que pertenciam os autores dos trabalhos.  

Neste sentido, identificamos que os mesmos foram produzidos em 17 

(dezessete) diferentes instituições pertencentes a diferentes regiões do país. 
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Identificamos, também, que a maior parte dos autores pertencia a programas de 

pós-graduação em educação das universidades listadas no quadro 02. A presença 

da Fundação Carlos Chagas (com duas publicações) e da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação, bem como o caso da Universidade do Minho, 

ressalta o papel do periódico Educação & Sociedade enquanto agente catalisador de 

discussões que permeiam o meio educacional em escala nacional e para além disso.   

 

Quadro 02 – Textos da Revista Educação & Sociedade Analisados segundo a Instituição do Autor 

Instituição Quant.  % 

UFPE 01 4,34 

UFMG 01 4,34 

Universidade do Minho - Portugal 01 4,34 

Fundação Carlos Chagas 02 8,69 

UNESP 02 8,69 

CNTE 01 4,34 

UFJF 01  4,34 

UNICAMP 03 13,4 

UFPB 01 4,34 

USP 02  8,69 

PUC (SP) 01 4,34 

UFPR 01 4,34 

UNESP/UFRGS 01 4,34 

UFG 01 4,34 

UFG/UNB/UEG 01 4,34 

UNB 02 8,69 

UFGD 01 4,34 

TOTAL 23 100,00 

 

Todavia, fica evidente a recorrência de publicações oriundas da região 

Sudeste, correspondendo a doze ocorrências (52,17% do total dos textos e 70,58% 

do número de instituições que tiveram seus textos publicados em nossa amostra). 
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Ao passo que a região Nordeste corresponde a 8,69% do total das publicações com 

apenas duas ocorrências (uma da UFPE e outra da UFPB). Essa situação reafirma o 

que mostram vários estudos (SANTOS, 2008; FERREIRA, 1999), que é a assimetria 

existente entre as regiões do país também na área da produção acadêmica. A 

instituição com maior recorrência de textos publicados é a UNICAMP com três 

publicações, o que corresponde a 13,4% do total e 25% de sua região, o Sudeste. 

Não obstante a considerável concentração de publicações referentes a 

instituições da região Sudeste, fica evidente que a temática em questão tem sido 

objeto de estudo de diversas instituições educacionais de nosso país e que se trata 

de uma preocupação não apenas do meio acadêmico como também sindical, haja 

vista a publicação referente à CNTE, como assinalamos anteriormente. Ou seja, esta 

visão geral dos textos publicados no periódico segundo a instituição de seus autores 

nos ajuda a perceber a relevância atribuída à temática em tela pelas diversas 

instituições voltadas à analise das principais questões relativas à política 

educacional e gestão da educação em nosso país. 

Outra variável analisada refere-se ao período de publicação dos textos. Nossa 

amostra abrangeu números da revista publicados durante o período de 1995 a 2008, 

conforme explicitado na metodologia. Como estratégia de análise, os 13 anos foram 

agrupados segundo o seguinte recorte temporal: 1995 a 2002; 2003 a 2008.  
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Quadro 03 – Quantidade de trabalhos da Revista Educação & Sociedade 

analisados segundo o período de publicação 

PERÍODO 
ESPECIFICAÇÃO 

Q. % 

1995 – 2002 10 43,47 

2003 – 2008 13 56,52 

TOTAL 23 100,00 

Das 23 (vinte e três) publicações submetidas a nossa análise, 10 (dez) 

encontram-se compreendidas no primeiro período, o que, em termos percentuais, 

corresponde a 43,47 % do total.  Ele coincide com os dois mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso, que chegou ao poder em meio a uma coligação político-partidária 

historicamente representativa das classes mais abastadas e de viés ideológico 

consideravelmente aberto aos ditames neoliberais e ao aprofundamento das 

transformações sociais necessárias ao refinamento dos processos da acumulação 

capitalista. Durante este período prevaleceu um movimento de reestruturação do 

aparelho estatal brasileiro e da própria lógica orientadora das políticas sociais, em 

especial, as educacionais levando a reformas significativas nos sistemas de ensino. 

É também o período em que se deflagra com maior intensidade o processo de 

descentralização das políticas públicas, particularmente, a municipalização da 

educação fundamental (GENTILLI e SILVA, 1996; GENTILLI, 1998). 

Como veremos a seguir na análise do conteúdo destas publicações, os 

autores abordam, em sua maioria, a reorientação das políticas educacionais 

segundo concepções hayek-smithianas de atuação do Estado as quais, a partir de 
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sua implementação, passaram a ser alvo de investigações o que se refletiu nas 

publicações. De fato, tais políticas traziam em seus referenciais a ressignificação de 

uma série de categorias relacionadas à atuação do poder municipal no tocante ao 

provimento do direito social à educação e à sua democratização, imprimindo outros 

sentidos a termos como autonomia, descentralização e qualidade. Assim, em 

contrapartida, percebe-se uma preocupação por parte dos que se ocupam do 

esclarecimento destas questões relativamente ao aprofundamento da compreensão 

das principais categorias que ajudam a compreender, dentro de um momento/lugar 

histórico, os rumos e orientações das políticas educacionais (AZEVEDO, 2002; 

SILVA JUNIOR, 2002). Assim é que, os cinco textos que trazem a descentralização 

como a questão central de suas discussões estão incluídos neste período de 1995 a 

2002 e dois deles dedicam-se ao problema da polissemia em torno do termo 

descentralização, conforme detalharemos adiante. 

No segundo período de nossa categorização vamos ter os maiores 

percentuais de textos que tratam dos temas de interesse da pesquisa: 56,52% do 

total (quadro 03). Mesmo levando-se em conta que pudemos examinar todas as 

revistas deste período1, não deixa de ser significativa essa quantidade. De um lado, 

temos que considerar que há diferenças entre o tempo político e o tempo de análise 

de programas e projetos por parte dos estudiosos (AZEVEDO, 2004). Muitos dos 

textos ainda se voltam para as orientações imprimidas à política educacional pelos 

dois governos de Fernando Henrique Cardoso, antes comentadas. De outro, 

                                                 
1
 Visto que os volumes a partir de 1997 se encontram publicados on-line no portal de periódicos da CAPES. 
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corresponde a uma considerável parte dos dois mandatos do atual presidente, Luís 

Inácio Lula da Silva, que se encerram em 2010 e que conservou muitas das políticas 

anteriores, ainda que reformuladas e/ou adaptadas. Isto porque se trata de um 

governo que chegou ao poder sob uma forte expectativa de reorientação dos rumos 

das políticas sociais, dado que, historicamente, as coligações políticas e os 

segmentos da sociedade que ajudaram a eleger o atual presidente têm se mostrado 

significativamente representativos das demandas e reivindicações das camadas 

mais populares da sociedade brasileira. 

Considerando-se os objetos dos textos analisados, percebemos que, dos 23 

textos, 17 voltavam-se para a análise de políticas e programas educacionais 

referentes às três esferas administrativas, conforme apresentado nos dados do 

quadro 04. 

 

Quadro 04 – Programas e projetos analisados pelos autores nos seus textos 

segundo a esfera administrativa dos mesmos 

Esfera do Programa Quantidade % 

Federal 8 47,05 

Estadual 5 29,41 

Municipal 4 23,52 

Total 17 100,00 
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Dentre os 17 trabalhos, predomina a análise de programas da esfera federal 

(47,05%), seguindo-se da esfera estadual (quase 30%) e por último da municipal 

(23,52%). A predominância da esfera federal se justifica face aos inúmeros 

programas e projetos que passaram a ter vigência a partir do início dos anos de 

1990 e que configuraram uma verdadeira reforma educacional consolidada pela LDB 

de 1996. 

Esses dados, por sua vez, nos conduzem a um aspecto que julgamos 

importante ressaltar aqui. Trata-se da relação direta entre as políticas ou programas 

educacionais e as publicações da revista Educação & Sociedade por nós 

analisadas. De fato, dos 23 textos, 17 (73,91%) se voltam para a problematização 

destas políticas ou programas, evidenciando que, no seu conjunto a temática maior 

“política educacional”, de modo explícito ou subjacente, vem ganhando espaço no 

campo analítico da educação. Aliás, essa situação já foi constatada em muitos 

outros trabalhos e o nosso só faz referendá-los.  

Postas essas informações, no item seguinte iremos apresentar, de modo mais 

detalhado, os conteúdos dos textos analisados. 
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4. ANÁLISE DO CONTEÚDO 

Como nos referimos nos procedimentos metodológicos a análise de conteúdo 

empreendida teve como estratégia de aproximação dos textos o modo de 

tratamento/apresentação de cinco categorias, a saber, descentralização, sistema de 

ensino, gestão educacional, financiamento da educação, qualidade da educação e 

pacto federativo/regime de colaboração. 

Uma das preocupações do estudo foi analisar a relação entre o período de 

publicação dos trabalhos e a incidência dos temas que constituíram nossas 

categorias analíticas. Nesta perspectiva, os quadros seguintes nos permitem uma 

primeira aproximação desta relação. As informações contidas no quadro 05 mostram 

que, “sistema de ensino” aparece em trabalhos dos três períodos considerados, 

representando 16,66% do total analisado. É, entretanto, nos publicados entre 1995 e 

2002 que se tem a maior incidência.  

 

Quadro 05 - Síntese do conteúdo dos trabalhos analisados que tratam dos temas 

sistema de ensino e qualidade da educação segundo o período de publicação 

TEMA/PERÍODO SÍNTESE DO CONTEÚDO 

SISTEMA DE ENSINO 

1995-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Tratamento dispensado pela CF e pela LDB à questão 

dos SME e a relação entre sistemas e planos de 

educação, no âmbito municipal. 

Criação dos SME e dos PME; confrontamento das 

racionalidades financeira e social.        

 2- O processo de adaptação (do ponto de vista 

normativo, legal e administrativo)  dos sistemas 

estaduais e municipais para responderem ao 
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TOTAL 03 

ordenamento constitucional que estabeleceu a gestão 

democrática com princípio do ensino público. 

 

2003-2008 

 

 

 

                                                                

TOTAL 01 

 

1- Criação do sistema municipal de ensino em nove 

municípios de MG. Relação entre a criação do Sist. Mun. 

de Ensino e a autonomia municipal e o alargamento da 

participação social nas decisões de política local 

 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

1995 – 2002 

 

 

 

                                                               

TOTAL 01 

 

1- Reformas implementadas na administração da rede 

pública de MG em 1995, mais especificamente, o 

programa Proqualidade. Impactos da lógica gerencial de 

mercado sobre a gestão dos sistemas e das escolas. 

 

2003 -2008 

 

 

 

 

 

 

                                                                

TOTAL 02     

 

1- Políticas de avaliação (MEC-INEP) baseadas em 

"responsabilização”. Crítica à avaliação baseada na 

"responsabilização" e proposição de uma avaliação 

baseada na "qualidade negociada", envolvendo Estado e 

escola. 

2- relação entre a universalização do ensino 

fundamental e a qualidade da educação. Relação entre 

a universalização/ampliação do atendimento e os 

processos de diferenciação e exclusão. 

 

 

Em termos dos seus conteúdos observamos que a preocupação maior é com 

a discussão sobre a compatibilização normativa entre a LDBN, a constituição federal 

e as atribuições para os municípios e o poder local com a criação dos seus sistemas 

de ensino. Este é o foco de dois dos quatro trabalhos analisados. Um terceiro 

preocupa-se concretamente com a criação dos sistemas municipais em uma 

amostra de municípios do estado de Minas Gerais e, por fim, o quarto analisa os 
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limites e possibilidades da criação de um sistema nacional de educação. Neste caso, 

discute questões como o regime federativo, características do poder local e das 

relações patrimonialistas, dentre outros aspectos (quadro 05).   

No que se refere à qualidade da educação, esse é o tema central de dois 

trabalhos publicados, respectivamente, no primeiro e segundo períodos por nós 

considerados. Tal como as demais categorias, ainda que a qualidade seja o fulcro 

central dos textos, ela é a estratégia que põe em evidência questões como: reformas 

educativas de estados e municípios, qualidade total na educação, gestão gerencial, 

descentralização de responsabilidades e desresponsabilização do poder central, 

dentre outros (quadro 05). 

Por outra parte, no conjunto dos textos analisados, verificamos que o tema 

financiamento surge como foco principal em quatro trabalhos, sendo um publicado 

no primeiro período e três no segundo, conforme apresentado no quadro 06. 

 

Quadro 06 - Síntese do conteúdo dos trabalhos analisados que tratam dos 

temas descentralização da educação e financiamento da educação segundo o 

período de publicação 

TEMA/PERÍODO SÍNTESE DO CONTEÚDO 

FINACIAMENTO 

1995 - 2002 1- Financiamento do sistema educacional de ensino 

fundamental do estado de SP. Relação entre 

financiamento da educação e eficiência do sistema 

educacional. 
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2003 -2008 1- Política de financiamento da ed. básica 

(FUNDEF/FUNDEB). Impactos da recente política de 

financiamento na divisão de responsabilidades pelo 

atendimento educacional entre estados e municípios. 

2- PDDE enquanto materialização de mudanças 

ocorridas no papel do Estado. Problematização da 

constituição e gestão da esfera pública e da esfera 

privada na gestão das escolas públicas em que pese a 

criação de unidades de direito privado para gestão dos 

recursos descentralizados. 

3- Gasto público em educação básica no Brasil. Análise 

do gasto público em ed. Básica, observando os níveis e 

modalidades em que se aplicaram os recursos e a 

responsabilidade de cada ente federado com o gasto 

educacional. 

 

DESCENTRALIZAÇÃO 

1995 - 2002  

1- Diferentes significados para a palavra 

descentralização. Problematizar os diferentes 

significados do conceito de descentralização. 

2- Relações existentes entre as diretrizes internacionais 

para as políticas educativas e políticas de 

descentralização de países periféricos. Problematizar os 

diferentes significados do conceito de descentralização. 

3- Relação entre as políticas sociais no Brasil e os 

processos de descentralização e de federalização do 

Estado brasileiro. Distinção entre os conceitos de Estado 

federativo e descentralização no caso brasileiro. 

4- Descentralização da educação básica e hipertrofia do 

INEP e seus instrumentos de avaliação. Concentração 

do poder formulador na esfera da União. 

 

 

No primeiro caso, o trabalho volta-se para a análise do ensino fundamental do 

estado de São Paulo no período de 1980 a 1993 (que coincide em parte com o 

primeiro período de nossa análise), sob o prisma da relação entre financiamento e 
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eficiência do sistema educacional. Neste sentido, enfoca a assimetria que se verifica 

entre a ampliação do número de matrículas no período e a evolução negativa do 

volume de recursos alocados para o referido nível de ensino no mesmo período e 

suas conseqüências negativas para a qualidade da educação. 

No segundo caso (relativo ao segundo período de nossa análise), dois dos 

três trabalhos publicados tratam a questão do financiamento com relação ao regime 

de colaboração entre os entes federados com ênfase na educação básica. No outro 

caso, trata-se das circunstâncias em que se configuram formas próprias de 

gerenciamento do espaço privado na gestão de recursos nas escolas públicas em 

consonância com os moldes neoliberais de financiamento e gestão educacionais 

que vêm reorientando a ação estatal.    

Ainda em referência ao quadro 06 observamos que os quatro textos que 

apresentavam a questão da descentralização como tema central agrupam-se no 

primeiro período de nossa análise. Evidentemente, esta temática é tratada nos 

trabalhos dos dois períodos de nossa análise, todavia, ressalta-se enquanto tema 

central nos casos expostos pelo quadro 06, como dissemos. 

Nestes casos, dois trabalhos se voltam ao problema da polissemia que o 

termo vem assumido em função de sua ressignificação na perspectiva neoliberal de 

reforma do Estado, confundindo-se não raramente com o conceito de 

desconcentração e até mesmo de recentralização do poder. Um terceiro trabalho 

mostra as relações e distinções entre os processos de descentralização das políticas 
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públicas brasileiras da década de 1990 e o processo de federalização de nosso 

Estado.  

Neste caso, enfocam-se a forma peculiar de federalismo no caso brasileiro – 

com ênfase no município enquanto ente federativo, com igual autonomia normativa 

relativamente aos demais entes da federação – e o considerável logro obtido pelo 

poder central em implementar suas políticas descentralizadoras não obstante a 

histórica dificuldade encontrada pelos países federados em efetivar reformas nas 

políticas públicas em escala nacional devido ao grau de autonomia das instâncias 

locais. Este aspecto parece suficiente para lançar questões sobre a efetividade do 

caráter descentralizador destas políticas e mesmo da autonomia das localidades. 

Todavia, estas mesmas questões ficam aqui apenas sugeridas como problemas a 

serem tratados e aprofundados em estudos futuros. 

 Por fim, o quarto trabalho volta-se para um fenômeno que parece 

conseqüente e ao mesmo tempo fomentador da forma de descentralização sob os 

moldes hayek-smithianos referidos há pouco, a saber, a hipertrofia das avaliações 

externas por parte do poder central sobre as instâncias locais, como estratégia de 

recentralização do poder formulador. 

Vale esclarecer que o processo de municipalização está sendo compreendido 

como um dos principais desencadeadores de questões problemáticas que vêm 

trazendo à tona a discussão acerca das possibilidades e limitações do poder local 
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relativamente ao aprofundamento do processo de democratização da educação em 

nosso país.   

Lembramos que, relativamente à temática descentralização, uma questão 

recorrente por parte dos autores refere-se à tentativa de esclarecimento da 

polissemia descentralização/desconcentração. Este aspecto, particularmente, ocorre 

em dois dos cinco textos voltados à temática publicados no período de 1995 a 2002. 

A este respeito, observemos a seguinte consideração de Martins (2001) 

acerca das políticas educacionais correntes nos anos 90: 

 

Efetivamente, a defesa do processo de descentralização e da 

desconcentração – termos utilizados como sinônimos e, sobretudo, a partir 

dos anos 90, vistos como possibilidade de delegar autonomia às instâncias 

locais, regionais e/ou municipais – passou a ser o centro do debate e da ação 

política instrumental no redirecionamento da gestão do Estado, como 

panacéia para os males advindos da concentração de poder e da 

centralização de recursos e prerrogativas administrativas inerentes ao 

momento político e histórico imediatamente anterior. (MARTINS, 2001, 38).  

Nesta perspectiva, a mesma autora acrescenta: 

É importante registrar que, necessariamente, um processo de 

desconcentração não ameaça as estruturas consolidadas nem os 

mecanismos de atuação do Estado, pois são mudanças que ocorrem num 

espaço físico-territorial. Em sentido oposto, descentralizar implica transformar 

um aparato político-institucional consolidado em bases centralizadoras, a 

partir da transferência de parcelas de decisão que fatalmente abalará as 

estruturas de poder (MARTINS, 2001, 39). 
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A distinção acima, muito bem explicitada pela autora, dá mostras de uma 

preocupação quanto ao esclarecimento do uso destes termos por perceber que a 

confusão relativa à compreensão do termo descentralização serve a uma 

perspectiva de ação do Estado avessa ao que se vem defendendo pelos atores 

voltados ao estudo e proposição de encaminhamentos político-educacionais numa 

perspectiva que se queira mais progressista. 

Apesar de se encontrar no centro das discussões propostas acerca da 

temática descentralização no primeiro período de nossa categorização, a questão 

das repercussões da referida polissemia sobre o rumo das políticas educacionais 

também não escapou das preocupações do período subseqüente de nossa 

categorização, como se pode perceber a seguir. 

Sobre este aspecto, Dourado (2007, 926) entende que as políticas 

desconcentradoras – e por isso mesmo, recentralizadoras – dos anos 90 

reestruturaram a forma de gestão educacional em sua dimensão técnica sem alterar 

a estrutura patrimonialista de nossas instituições políticas.  

Fica, pois, objetivamente perceptível a ressonância, encontrada pelas 

políticas educacionais de um período, na literatura especializada correspondente, 

numa relação dialógica em que estas duas esferas se vêem enquanto sujeito e 

objeto do fazer, criar e propor políticas educacionais, dado que uma série de 
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políticas sociais orientadas por um arcabouço teórico próprio de uma literatura 

definida vem estimular de alguma forma uma produção bibliográfica que se 

contrapõe e busca compreender este fenômeno com vistas à necessária 

instrumentalização para a proposição de novas políticas com uma nova orientação, à 

luz de um novo referencial teórico, com objetivos próprios. 

Assim é que no segundo período proposto em nossa categorização, 2003 a 

2008 – carregado de uma expectativa de alargamento dos processos de 

democratização dos espaços públicos – a incidência de publicações é ainda maior, 

56,52%, num total de 13 dos 23 textos analisados (quadro 03). 

O próximo quadro (07) apresenta-nos a incidência das temáticas gestão e 

pacto federativo/regime de colaboração enquanto focos centrais dos trabalhos 

relativamente aos períodos propostos em nossa análise. 

Quanto à temática gestão, tivemos um total de doze (12) ocorrências, sendo 

cinco (05) no primeiro período de nossa categorização e sete (07) no segundo. 

Nos casos do primeiro período, três trabalhos fazem alusão às interferências 

da lógica gerencial imprimida nas políticas educacionais dos últimos anos sobre a 

gestão das escolas e/ou da educação. Um terceiro trabalho propõe um 

aprofundamento conceitual do princípio da gestão democrática, privilegiando o 

conceito de participação, seus pressupostos e formas de materialização. 
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Um último trabalho trata da relação entre a atuação organizada dos 

profissionais de educação via sindicato e o aprofundamento do processo de 

democratização da gestão educacional. 

 

Quadro 07 – Síntese do conteúdo dos trabalhos analisados que tratam dos temas 

gestão da educação e regime de colaboração/pacto federativo segundo o período de 

publicação 

TEMA/PERÍODO SÍNTESE DO CONTEÚDO 

GESTÃO 

1995 – 2002 1- Impactos da lógica gerencial de mercado sobre a gestão dos sistemas e 

das escolas. 

2- Discussão da gestão democrática à luz das categorias: participação, 

processo de indicação de diretores, colegiados, descentralização e 

autonomia. 

3- Impactos da lógica de gestão gerencial da ação do Estado sobre o 

financiamento e a qualidade da educação municipal. 

4- Atuação do SINTEP-MT relativamente à democratização da 

gestão pública educacional. Relação entre a atuação dos sindicatos de 

educadores e o alargamento dos espaços de participação social na gestão 

da educação. 

5- Propostas de política educacional em gestão escolar de 11 municípios no 

contexto da descentralização educacional e escolar. Problematização das 

gestões educacional e escolar enquanto pilares das reformas educacionais 

das últimas décadas; problematização da relação modelo de gestão 

educacional hegemônico/esclola/governabilidade da sociedade. 

2003 -2008 1- Formação e condições de existência dos profissionais da educação e da 

gestão da educação. 

2- Relação entre a criação do Sist. Mun. de Ensino e a autonomia municipal 

e o alargamento da participação social nas decisões de política local.  

3- Impactos da visão gerencial "estratégica" do FUNDESCOLA sobre a 

gestão das escolas fundamentais. Problematização de duas concepções 

antagônicas de gestão educacional na esfera pública: uma de caráter 

gerencial (PDE) e outra voltada à autonomia e qualidade escolar (PPP). 

4- Relação/inter-relação entre gestão democrática e avaliação educacional 

na regulação jurídico-legal brasileira vigente. Importância da concepção de 

democracia tanto para a gestão quanto para a avaliação. 

5- Políticas e programas direcionados à gestão da educação básica no 
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contexto da reforma do Estado. Problematização das concepções (por 

vezes, divergentes) norteadoras dos programas e políticas do governo 

federal. 

6- Reforma educacional paulista (1995-1998) e seu impacto sobre a oferta 

de ed. básica no estado de SP. Relação entre descentralização, 

municipalização e gestão educacional. 

7- Diretrizes da política educacional da secretaria estadual de educação, 

que outorgaram autonomia pedagógica, administrativa e financeira à rede 

de escolas. 

PACTO FEDERATIVO-REGIME DE COLABORAÇÃO 

1995 – 2002 1- Relação entre as políticas sociais no Brasil e os processos de 

descentralização e de federalização do Estado brasileiro. Distinção entre os 

conceitos de Estado federativo e descentralização no caso brasileiro. 

2003 -2008 1- Política de financiamento da educação básica (FUNDEF/FUNDEB). 

Impactos da recente política de financiamento na divisão de 

responsabilidades pelo atendimento educacional entre estados e 

municípios. 

2- Gasto público em educação básica no Brasil. Análise do gasto público 

em ed. Básica, observando os níveis e modalidades em que se aplicaram 

os recursos e a responsabilidade de cada ente federado com o gasto 

educacional. 

 

Podemos, pois, observar que a temática mais recorrente, considerando-se o 

total dos trabalhos, é a gestão da educação. Esta correspondendo a 52,17% do total 

com 12 ocorrências. Neste caso, em sua maioria, os autores abordam a conflituosa 

co-existência, nos espaços educacionais públicos e no cerne das próprias políticas 

educacionais do governo federal, de perspectivas diferentes de gestão.  Isto, tanto 

em nível escolar quanto em relação à gestão dos sistemas e mesmo das políticas 

educacionais – que podem ser representativas das concepções de caráter gerencial-

instrumental, por um lado, e das de viés democrático-participativo, por outro. 
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Esta experiência fica mais perceptível no período de 2003 a 2008, que, 

inclusive, é o período em que se concentra o maior número de publicações 

abordando a temática em questão. Das 13 (treze) ocorrências, 8 (oito) situam-se 

neste período. Ou seja, 61,53% dos textos publicados no período.  

Vários dos textos analisados abordam a questão da coexistência conflituosa 

de estilos de gestão, antes comentada. Dentre eles podemos citar Dourado (2007, 

937) que se preocupa em denunciar a “falta de organicidade entre as políticas de 

gestão e organização das unidades escolares desenvolvidas pelo MEC”, observando 

que permeiam estas políticas “de um lado, a centralidade conferida à gestão 

democrática e, de outro, a concepção gerencial como norte pedagógico.” São 

tendências contraditórias que parecem conviver numa mesma conjuntura. Ainda 

nesse sentido, afirma o autor em destaque: 

Assiste-se a um discurso marcadamente voltado à descentralização do 

ensino, por meio do regime de colaboração entre os entes federados, e à 

proposição de políticas centralizadas no âmbito de programas e ações do 

MEC, nem sempre articuladas e cuja adesão por estados e municípios se 

efetiva, historicamente, sem clara conexão com prioridades estabelecidas 

pelos respectivos sistemas de ensino [...] Trata-se de um cenário ambíguo, no 

qual um conjunto de programas parece avançar na direção de políticas com 

caráter inclusivo e democrático, enquanto, de outro lado, prevalece a ênfase 

gerencial, com forte viés tecnicista e produtivista, que vislumbra nos testes 

estandardizados a naturalização do cenário desigual em que se dá a 

educação brasileira (DOURADO, 2007: 298 e 239).  
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Importa, contudo, esclarecermos que este cenário conflituoso apontado pelo 

autor parece-nos significativamente emblemático no tocante ao dialético processo de 

democratização das instâncias e instituições públicas, dado que o mesmo autor 

(2007, 298-299) considera que 

É oportuno destacar, contudo, que grande parte das políticas educacionais foi 

reorientada, a partir de 2003, implicando alterações nos marcos regulatórios 

vigentes para a educação básica e superior. Nesse sentido, o governo federal 

pautou sua atuação pelo princípio da defesa da educação de qualidade, a 

partir do binômio inclusão e democratização. Algumas ações merecem 

particular destaque, como a ampliação do ensino fundamental de oito para 

nove anos, as políticas de ação afirmativa e, de modo estrutural, a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 

Outros autores, por seu turno, (OLIVEIRA, FONSECA e TOSCHI, 2005) 

abordam esta coexistência de antagônicas concepções de gestão educacional e 

escolar no próprio âmbito das unidades escolares. 

Com efeito, ao avaliar as contradições resultantes da coexistência nas 

unidades escolares de políticas ou programas que tomam a gestão escolar por 

pressupostos antagônicos, como no caso do PDE em relação ao PPP, estes autores 

têm em consideração que o PDE visa principalmente à “racionalização de gastos e a 

eficiência operacional, sendo a questão pedagógica tratada secundariamente” (142), 

logo: 
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Fica evidente que, dentro da mesma esfera governamental, convivem duas 

concepções antagônicas de gestão educacional, provenientes de diferentes 

matrizes teóricas. Uma de caráter burocrático, que internaliza modelos 

concebidos por agências financeiras internacionais e outra que sinaliza a 

aspiração da comunidade educativa uma escola mais autônoma e de 

qualidade e que conhecemos com “Projeto Político-Pedagógico” (143). 

 

Nesta perspectiva, Pinto (2007), ao analisar os impactos sobre o pacto 

federativo resultantes da reformulação da política nacional de fundos para o 

financiamento da educação básica – materializada no FUNDEB – parece confirmar 

este conflituoso movimento de avanços e contradições característico das políticas 

educacionais brasileiras relativamente ao processo de democratização da gestão e 

das próprias políticas educacionais. 

Segundo o autor, com o FUNDEB, houve avanços significativos, como o 

fortalecimento da representação dos usuários da escola nos conselhos que exercem 

o controle social dos recursos do fundo. Por outro lado, verifica-se a permanência de 

questões problemáticas, dado que, pela análise do autor, o FUNDEB 

 

Não enfrentou os dois principais problemas de nossa política de fundos: 1) a 

inexistência de um valor mínimo por aluno que assegure um ensino de 

qualidade e que impeça as disparidades regionais; 2) embora o fundo seja 

único no âmbito de cada unidade da Federação, os alunos permanecem 

atendidos por duas redes distintas, com padrões de funcionamento e de 

qualidade distintos e que dificilmente conseguem estabelecer um regime de 

colaboração (894). 
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Assim, parece-nos que, relativamente à análise dos textos acerca das 

políticas educacionais de nosso terceiro período, mesmo quando voltadas ao 

esclarecimento de questões relativas a estas políticas, há uma tendência ao 

reconhecimento crítico de que há avanços, não obstante as contradições. 

Também no período de 2003 a 2008, como já comentado, podemos perceber, 

inclusive, uma publicação que trata propriamente da relação entre a criação do 

sistema municipal de ensino e o alargamento dos espaços de participação social na 

gestão das políticas educacionais e o aprofundamento da autonomia municipal. 

Neste caso, (SARMENTO, 2007), a autora realizou um estudo sobre a 

experiência da criação do sistema municipal de ensino em nove municípios de Minas 

Gerais.  

De acordo com este estudo, verificou-se nestes municípios o fortalecimento e 

a valorização dos conselhos municipais de educação enquanto espaço de 

participação da sociedade. 

Neste sentido, a autora entende que em todos os municípios pesquisados, a 

instituição dos sistemas municipais de ensino se deu num contexto em que  

 

Foram identificadas práticas de alargamento dos espaços de participação 

social e política: conselhos setoriais, congressos, conferências, orçamento 
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participativo, planejamento estratégico, fóruns de entidades de moradores 

etc. (SARMENTO, 2007, 1384). 

 

Trata-se, pois, de estudo que defende a instituição dos sistemas municipais 

de ensino, argumentando que estes podem contribuir para o aumento da autonomia 

municipal e, assim, para o aprofundamento do processo de democratização e de 

participação social na gestão da educação.  Além do que, destaca que o sistema 

municipal tende a se efetivar em ambientes em que o exercício democrático já vem 

dando mostras de experiências exitosas e de relativa efervescência democrática. 

Assim, a instituição dos sistemas municipais de ensino estaria diretamente ligada ao 

processo de democratização da educação tanto enquanto agente fomentador como 

enquanto conseqüência esperada do próprio processo de democratização dos 

espaços educacionais públicos.  

Não podemos esquecer, no entanto, que se trata do estudo de uma realidade 

específica: uma amostra de municípios pertencentes a um estado da federação. Seu 

mérito, entretanto, é trazer para o debate dados de experiências vivenciadas que 

podem auxiliar nas reflexões a respeito desse processo de institucionalização nos 

mais distintos espaços do Brasil.  

De fato, a criação dos sistemas municipais por si só não é o suficiente para 

garantir a oferta da educação pública de qualidade. São muitas as variáveis que 

podem estar contribuindo ou obstaculizando essas mudanças. Onde existe, o 
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sistema municipal pode fazer avançar a organização e o controle social da 

educação. Pode também estar sendo capturado pela forças conservadoras e existir 

apenas no “papel”. 

Sintetizando o que expomos até aqui, os conteúdos dos textos demonstraram 

uma larga e ampla problematização a cerca da democratização da gestão e da 

educação. A produção analisada discute com vigor os limites e as possibilidades da 

descentralização dos processos educativos, da gestão das redes e das escolas, os 

empecilhos advindos do financiamento, as implicações decorrentes das 

características do poder local nos municípios e enfim, as dificuldades que decorrem 

das relações entre os entes federados e em particular do regime de colaboração 

entre a União e os municípios. 

Como esperamos ter deixado claro, as temáticas se entrelaçam e se articulam 

no interior dos textos, mesmo que focalizam com prioridade algum dos temas. Essa 

é uma constatação que fica ainda mais evidente quando destacamos as palavras 

chave utilizada pelos autores2.  

Em termos quantitativos gerais, as palavras-chave Política Educacional e 

Descentralização são as de maior incidência, com nove registros (equivalente a 

15,7% do total) para cada. Todavia, se considerarmos a ordem de classificação 

atribuída pelos autores às palavras-chave, perceberemos a preponderância da 

palavra-chave Política Educacional, que é tida como palavra-chave 01 em cinco dos 

                                                 
2
 A listagem contendo a quantidade de palavras-chave se encontra em anexo 
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textos analisados; ao passo que à palavra-chave Descentralização a classificação de 

palavra-chave 01 só é atribuída por um dos autores. 

As supracitadas constatações nos remetem a, pelo menos, duas 

considerações.  

Primeiro, parece-nos que, no caso dos textos selecionados, na compreensão 

dos autores que tomaram a categoria Política Educacional como sua principal 

palavra-chave, dentre as diversas temáticas transversais que perpassam a 

problemática em tela, as questões voltadas à relação entre a instituição dos 

sistemas municipais de ensino e o processo de democratização da educação 

encontram relativa centralidade. 

Se considerarmos a política educacional como política pública e 

compreendendo que esta representa o “Estado em ação” (AZEVEDO, 2004), 

podemos entender a centralidade acima referida. Neste sentido, as práticas de 

descentralização, os tipos de gestão, os padrões de financiamento da educação e a 

própria criação dos sistemas de ensino constituem medidas que visam à 

implementação da política educacional em uma determinada instância 

governamental e/ou em determinado momento histórico. 

Conseqüentemente, ao tratarem da questão da descentralização, mesmo que 

esta não ocupe o mesmo patamar de relevância atribuído à palavra-chave Política 
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Educacional, verifica-se sua recorrência relativamente ao tratamento da questão 

objeto deste estudo, abordada dentro das discussões sobre política educacional. 

Depois de Política Educacional, a palavra-chave mais recorrente enquanto 

palavra-chave 01 foi  Sistema de Ensino, com duas ocorrências (11,1%). Também em 

termos gerais, foi a de segunda maior recorrência, verificando-se 04 textos (7,1%) 

que a traziam com palavra-chave. 

Esta recorrência parece, no nosso entendimento, reforçar a importância 

dispensada pela literatura à temática sob nossa análise, dado que dentre os 

diversos textos que tratam de questões que julgamos transversais à mesma, pelo 

menos quatro trazem-na como palavra-chave no tocante ao esclarecimento das 

questões alvos de suas discussões. 

As demais palavras-chave 01 ocorreram apenas uma única vez, todas, 

contudo, referentes a temáticas transversais ou mesmo próprias da relação entre 

instituição do sistema municipal de ensino e processo de democratização da 

educação, como, por exemplo, descentralização, municipalização, Estado federativo, 

educação e Estado etc. 

É importante esclarecer que os autores, mesmo analisando programas e 

projetos implementados em nível municipal, estão analisando políticas definidas em 

nível do poder central, focalizando, dependendo do caso, o caráter de 
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desconcentração, recentralização ou de mesmo de descentralização destas 

políticas. Neste caso, se inclui a análise do FUNDEF. 

De acordo com Pinto (2007), o FUNDEF, além de acelerar o processo de 

municipalização ao atrelar parcela dos recursos da educação à matrícula no ensino 

fundamental, traz um impacto negativo no atendimento da educação infantil e na 

educação de jovens e adultos, competência dos municípios. 

O autor (2007, 881) acrescenta: 

 

Em estados como MA, CE, AL e PA (exatamente aqueles em que o 

investimento por aluno é mínimo), constata-se que os governos estaduais, 

embora tenham 1,5 vez mais recursos de impostos que os governos 

municipais, são responsáveis por menos da metade dos alunos. 

 

Por outro lado, o mesmo autor reconhece que, por ocasião da aprovação da 

Lei 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, alguns avanços foram efetivados, 

dado que, com o FUNDEB, houve um fortalecimento da representação dos usuários 

da escola nos conselhos que exercem o controle social dos recursos do Fundo. Este 

fortalecimento se expressa principalmente na participação de pelo menos dois pais e 

dois estudantes e um representante “dos conselhos tutelares nos conselhos de 

âmbito municipal”. (PINTO, 2007, 893). 
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Vale ressaltar, portanto, que as publicações ainda que voltem sua atenção 

para programas ou políticas do governo federal, estão focalizando, em muitos dos 

casos, a política de educação em nível local. 

Nesta perspectiva, uma publicação (AZEVEDO, 2002) mostra-se 

significativamente emblemática relativamente a esse fenômeno, tratando das 

implicações para a esfera municipal decorrentes da reorientação das ações do 

Estado para com a educação. 

Segundo a autora: 

O crescente processo de municipalização do ensino, por seu turno, é passível 

de entendimento quando o tomamos como uma das dimensões da nova 

lógica que vem presidindo as políticas educativas, concebidas pelo Poder 

Executivo central, voltadas para o enfrentamento das distorções dos 

processos de escolarização. Neste sentido, a municipalização representa 

uma das externalidades da adoção do princípio da descentralização segundo 

a perspectiva teórica que vem informando as políticas públicas no Brasil e, 

por conseguinte, a ação do Estado” (AZEVEDO, 2002, 54). 

 

A citação exemplifica um tipo de interpretação da política dita descentralizada 

como sendo na realidade um processo de desconcentração. Vale lembrar que, 

segundo Casassus (1995), a desconcentração é uma iniciativa do poder central que 

transfere responsabilidades para o poder local sem, no entanto, delegar autonomia e 

poder de decisão a essa esfera. 
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Pelo exposto, parece ter ficado evidente que na produção analisada os 

sistemas municipais de ensino não vêm constituindo o foco central das análises, 

certamente, pela própria dificuldade que vêm tendo os municípios de institucionalizá-

los.  No entanto, na referida produção, ainda que sejam raras as discussões sobre 

os sistemas, é bastante presente a preocupação com a democratização da gestão e 

da própria educação, conforme procuramos demonstrar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No presente estudo, procuramos apreender o tratamento dispensado pela 

Revista Educação & Sociedade às questões presentes na relação entre instituição 

dos sistemas municipais de ensino e o processo de democratização da educação 

brasileira nos últimos vinte anos.  

Neste sentido, além da necessária revisão das publicações do periódico 

compreendidas no período de nosso interesse, realizamos também a revisão das 

temáticas relacionadas ao contexto em que se moldaram as políticas educacionais 

no período para termos maior clareza sobre os conceitos e temas. 

Desta forma, como principal estratégia de coleta de dados, selecionamos os 

trabalhos aqui submetidos à nossa análise e pudemos perceber alguns aspectos a 

partir da análise de conteúdo dos mesmos. 

Inicialmente, gostaríamos de contemplar a questão da relevância atribuída 

pelos autores em seus textos à temática aqui tratada. Aspecto que parece ser 

ressaltado pela relação dialógica entre a produção de conhecimento, a pesquisa, e 

as condições materiais objetivas da realidade para a qual se volta para efeito de 

compreendê-la e transformá-la. Isto dizemos, devido ao fato de que, em sua maioria, 

os textos trataram de analisar políticas públicas levadas a efeito no meio 

educacional. 
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Sobre este aspecto, destaca-se a preocupação com problematização da 

gestão democrática presente numa considerável parte de nossa amostra. Na maioria 

dos casos, esta problematização se deu pela interface de diferentes concepções de 

gestão escolar que permeiam os espaços educacionais no Brasil. 

Esta situação está diretamente ligada a outro aspecto observado pela nossa 

análise, a saber, a crítica formulada pelos autores às ambigüidades próprias das 

lógicas subjacentes aos programas e políticas educacionais em nível federal, sejam 

estas ambigüidades observáveis entre políticas divergentes, dentro de uma mesma 

política ou até mesmo na tentativa de reformulação destas políticas. 

Assim, ficou perceptível a ênfase que os trabalhos analisados conferiam às 

políticas e programas em nível federal, ainda que, na maioria dos casos, estas 

políticas e programas se voltem para a realidade educacional dos municípios. 

Percebemos, também, que sistemas municipais de ensino não se constitui 

ainda em um tema analisado de modo autônomo, mas sempre relacionado a outros 

temas. Cremos que esta peculiaridade possa ser entendida, dentre outras formas, 

considerando-se a própria dificuldade que os municípios vêm encontrando para 

instituir seus sistemas de ensino. 

Outro aspecto que entendemos bastante elucidativo para efeito de nossa 

análise é a recorrente preocupação dos autores quanto ao esclarecimento do termo 

descentralização em função da concepção de democracia e mesmo de leitura 
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ideológica da realidade das sociedades para efeito de suas interfaces com o 

movimento de avanços e contradições do processo de democratização de nossa 

educação. 

Sobre este aspecto, evidencia-se na contribuição dos autores em identificar 

as incongruências de nosso processo de descentralização das políticas 

educacionais relativamente à perspectiva da participação, por um lado; e, por outro, 

a significativa ressonância dos processos desconcentradores de corte economicista-

instrumental verificável na maioria das políticas do poder central. 

Sob este prisma da participação, relativamente à democratização dos 

espaços educativos e mesmo da gestão da política educacional, pudemos observar 

a confirmação das contribuições da instituição dos sistemas municipais de ensino 

para o alargamento dos processos e espaços de participação popular na condução 

das políticas, sobretudo, via fortalecimento dos órgãos colegiais como os conselhos 

municipais de educação.  

Dado que tomamos o princípio da participação como critério para determinar 

o nível de aprofundamento do processo de democratização, parece-nos que, do 

ponto de vista do periódico Educação & Sociedade, este nível tende a ser mais 

acentuado nas experiências de municípios que já instituíram seus sistemas de 

ensino. 
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De uma perspectiva geral, chama atenção a consideração dispensada pelos 

autores às variáveis de ordem social e histórica que interferem na (re)significação 

dos pressupostos orientadores das políticas educacionais, como a questão da 

reforma do Estado e das reformas educacionais da última década.  

Esperamos que esta dissertação contribua no sentido de oferecer subsídios 

para a instrumentalização das municipalidades no tocante ao aprofundamento do 

processo de democratização, desenvolvimento de sua autonomia normativa e 

assunção de suas competências no âmbito das relações de colaboração junto aos 

demais entes da federação, numa perspectiva relacional, crítica e propositiva. 
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Incidência de Palavras Chaves dos Textos Analisados, Segundo a Ordem de 

Classificação Apresentada pelos Autores (57 Palavras-Chave) (PC 1=18) (PC 2=18) 

(PC 3=18)  

(PC 4=17) (PC 5=09) 

 

 

PALAVRA 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO  

TOTAL P1 P2  P3  P4  P5  

Q. % Q. % Q. % Q. % Q. % Q. % 

Política Educacional 5 27,7 1 5,5 3 16,6     9 15,7 

Sistema de Ensino 2 11,1 1 5,5   1 5,8   4 7,01 

Políticas Públicas 1 5,5 2 11,1       3 5,2 

Estado Federativo 1 5,5         1 1,7 

Municipalização 1 5,5 1 5,5   1 5,8   3 5,2 

Avaliação 1 5,5         1 1,7 

Financiamento 1 5,5 1 5,5 1 5,5     3 5,2 

Projeto Político-

Pedagógico 

1 5,5         1 1,7 

Fundos Educacionais 1 5,5         1 1,7 

Eliminação Adiada 1 5,5         1 1,7 

Reforma Educativa 1 5,5   1 5,5     2 3,5 

Gestão Democrática da 

Educação 

1 5,5 1 5,5 1 5,5     3 5,2 

Avaliação de Política 

Educacional 

1 5,5         1 1,7 

Descentralização 1 5,5 1 5,5 3 16,6 3 17,6 1 11,1 9 15,7 

Gestão de Escolas 

Fundamentais                       

1 5,5         1 1,7 

Ensino Fundamental 1 5,5 1 5,5       2 3,5 

Educação Básica 1 5,5 1 5,5       2 3,5 

Educação e Estado 1 5,5   1 5,5     2 3,5 

Administração Escolar   1 5,5       1 1,7 

Avaliação de Políticas   1 5,5       1 1,7 

Modelo de Gestão 

Gerencial 

  1 5,5       1 1,7 

FUNDEB   1 5,5       1 1,7 

Gestão Escolar   1 5,5       1 1,7 

Gestão   1 5,5 1 5,5     2 3,5 

Gestão da Educação   1 5,5   1 5,8   2 3,5 

Democratização do   1 5,5       1 1,7 
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Acesso 

Patrimonialismo   1 5,5       1 1,7 

Políticas Curriculares       1 5,8   1 1,7 

Sistema de Avaliação     1 5,5 1 5,8   2 3,5 

Indicadores Sociais de 

Educação 

    1 5,5     1 1,7 

Planos de Educação     1 5,5     1 1,7 

Estado     1 5,5     1 1,7 

FUNDEF     1 5,5     1 1,7 

Avaliação de Sistema     1 5,5     1 1,7 

Governabilidade     1 5,5     1 1,7 

Formação     1 5,5     1 1,7 

Avaliação Educacional     1 5,5     1 1,7 

Autonomia     1 5,5 2 11,7   3 5,2 

Gasto da Educação     1 5,5     1 1,7 

Recentralização       1 5,8   1 1,7 

Democratização       2 11,7   2 3,5 

Estado de São Paulo       1 5,8   1 1,7 

Sistemas Municipais de 

Ensino 

      1 5,8   1 1,7 

Sindicalismo       1 5,8   1 1,7 

Educação de Qualidade       1 5,8   1 1,7 

Responsabilização       1 5,8   1 1,7 

Cidadania       1 5,8   1 1,7 

Planejamento Escolar       1 5,8   1 1,7 

Expansão do Sistema 

Educacional 

      1 5,8   1 1,7 

Programas Federais         1 11,1 1 1,7 

Avaliação da Educação 

Básica 

        1 11,1 1 1,7 

Eficiência do Sistema de 

Ensino 

        1 11,1 1 1,7 

Planos Municipais de 

Educação 

        1 11,1 1 1,7 

Democracia         1 11,1 1 1,7 

Qualidade Negociada         1 11,1 1 1,7 

Humanização das 

Relações 

        1 11,1 1 1,7 

Revisão da Literatura         1 11,1 1 1,7 
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