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RESUMO 

 
Este trabalho, que integra a linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás, constitui-se em um estudo de caso da educação 
municipal em Mineiros. Os objetivos desta pesquisa são: a) compreender a 
organização e expansão da educação no município de Mineiros desde os seus 
primórdios até os dias atuais, primeira década do século XXI; b) compreender como o 
Município estruturou e organizou a educação municipal no que se refere à expansão 
da oferta e aos desafios da municipalização e gestão democrática a partir da 
promulgação da CF de 1988, passando pela aprovação da Lei 9394/96 (LDB); c) 
investigar a criação, regulamentação e institucionalização do sistema municipal de 
ensino. algo que o município ainda não conseguiu viabilizar. Discute-se o processo de 
descentralização e municipalização do ensino no Brasil, a partir da aprovação da LDB, 
considerando-se que ambos os processos devem ser tomados criticamente, pois tanto 
podem implicar autonomia para o município como desobrigação da União e do estado 
com a educação básica; caracteriza-se o Município de Mineiros geográfica, 
econômica e politicamente e, em especial, do ponto de vista educacional, desde seus 
primórdios até 2006, discutindo-se, ainda, com base em dados empíricos, a educação 
municipal em Mineiros, tendo como foco central os dois níveis de ensino de 
responsabilidade do município, a educação infantil e o ensino fundamental. 
Finalmente, conclui-se que o município de Mineiros, no período estudado, investiu em 
educação Municipal percentual superior a 25%, municipalizou a educação infantil e 
oferece a primeira fase do ensino fundamental, em regime de colaboração com o 
Estado conseguiu ampliar a oferta de vagas nesses dois níveis de ensino. Implantou 
gestão “democratica” em. alguns aspectos do sistema educacional, como a escolha 
de diretores das escolas, criação do Conselho Municipal de Educação, elaboração 
participativa do Plano Municipal de Educação. No entanto, não instituiu um Sistema 
Municipal de Educação próprio, e apresenta, ainda, deficiências no atendimento à 
demanda por Educação Infantil, e ensino fundamental. 
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