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RESUMO

BUZAIM,  Railda  Soares.  A  municipalização  e  a  institucionalização  do  Sistema 
Municipal de Ensino em Goiatuba-GO (1997-2004): avanços e retrocessos do processo 
de democratização da educação básica pública.  2009. 177 f.  Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Educação)  – Faculdade de Educação,  Universidade Federal  de Goiás, 
Goiânia, 2009.  

O estudo integra-se à linha de pesquisa “Estado e Política Educacional” do Programa de Pós-
Graduação  em  Educação  da  Faculdade  de  Educação/UFG.  O  trabalho  analisa  os 
desdobramentos das políticas de descentralização na área educacional, implantadas no país a 
partir dos anos 1990. Investiga, especificamente, o processo de descentralização do ensino 
em Goiatuba-GO, considerando as mudanças profundas na realidade educacional que ocorreu 
em Goiatuba no período de 1997 a  2004. O estudo buscou conhecer  se  essas  mudanças 
contribuíram  para  o  estabelecimento  de  indicadores  de  democratização  da  gestão  da 
educação no município analisado. A pesquisa constitui-se em um estudo de caso da cidade de 
Goiatuba-Go.  Na realização  da  pesquisa foram utilizados os  seguintes  procedimentos:  a) 
levantamento e estudo bibliográfico; b) pesquisa documental, tendo como objeto a legislação 
educacional  nacional,  estadual  e  municipal;  c)  realização  de entrevistas  semi-estruturadas 
com os principais atores do processo em análise: prefeitos da cidade, secretários municipais 
de  educação  e  assessores;  e  d)  aplicação  de  questionários  aos  dirigentes  escolares  e 
coordenadores pedagógicos que vivenciaram o período analisado. As categorias centrais da 
investigação são: descentralização, municipalização, institucionalização do sistema de ensino 
e  gestão  democrática.  Os  resultados  da  investigação  revelam  que  o  processo  de 
municipalização e institucionalização do sistema municipal de ensino em Goiatuba procurou 
atingir os objetivos proclamados pela política educacional do governo federal, mas articulou-
se à lógica dominante no poder local, à interferência político-partidária e à não-criação de 
espaços de participação na gestão da escola e do sistema. O processo analisado foi marcado 
pela  relação  público  privado,  pelo  clientelismo  político,  pela  troca  de  favores,  que 
caracterizam o  patrimonialismo,  pela  falta  de  colaboração  do  estado  e  município  e  pela 
ausência  de  colegiados  com  função  consultiva,  deliberativa  e  fiscalizadora  nas  escolas 
municipais.  O  sistema  de  ensino  municipal  apresentou  ausência  de  indicadores  de 
democratização  da  gestão,  o  que  revelou  a  manutenção  de  relações  clientelistas  e 
patrimonialistas tão comuns no país e no município.

  
Palavras-chave:  Descentralização;  Municipalização;  Sistema  Municipal  de  Ensino  de 
Goiatuba; Democratização. 
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ABSTRACT 

BUZAIM,  Railda  Soares.  The  Municipalization  and  the  Institutionalization  of  the 
Municipal Educational Sytem in Goiatuba-GO (1997-2004): progress and regress in the 
process of democratization of public education.  2009. 177 f. Dissertation (Post-Graduate 
Program in Education)  –  Faculty  of  Education,  Universidade  Federal  de Goiás,  Goiânia, 
2009.  

This study is situated within the research field “The State and Educational Policy” which is 
part of the Post-Graduate Program in Education of the Faculty of Education/UFG. The study 
analyzes the outcome of the decentralisation policies in the field of education, implanted in 
the country since the 1990s. It  specifically investigates  the process of decentralization of 
teaching in Goiatuba-GO, considering the profound changes in the educational reality which 
occurred in Goiatuba in the period between 1997 and 2004. The study sought to find out if 
these  changes  contributed  to  the  establishment  of  indicators  of  democratization  in  the 
educational administration of the municipality analyzed. The study is constituted as a case 
study  of  the  city  of  Goiatuba-Go.  The  following  procedures  were  used  to  execute  this 
research study: a) a bibliographic survey and study; b) a document research focusing on the 
national,  state  and municipal  education  legislation;  c)  the  undertaking  of  semi-structured 
interviews with the principal actors of the process analyzed, that is, the mayors of the city, 
the  municipal  secretaries  of  education  and  their  advisors;  and  d)  the  application  of 
questionnaires with the school directors and pedagogic coordinators who lived through the 
period  analyzed.  The  central  categories  of  the  investigation  are:  decentralization, 
municipalization,  institutionalization  of  the  educational  system  and  democratic 
administration. The results of the investigation show that the process of municipalization and 
institutionalization of the municipal educational system in Goiatuba sought to fulfill the goals 
set  out  by  the  educational  policies  of  the  federal  government,  but  were  shaped  by  the 
dominant logic of local power, by party politics interference and by the non- creation of room 
for participation in the school administration and in the system. The process analyzed was 
earmarked by the relation between the public and the private domains, by the exchange of 
favours, which characterizes patrimonialism, by a lack of collaboration between the State and 
the municipality, by an absence of consultative, deliberative and supervisory bodies in the 
municipal schools. The municipal school system showed a lack of democratization indicators 
in the administration, which revealed the maintenance of clientelist and patrimonial relations, 
a common factor in the country and in the municipality.

  

Key-words:  Decentralization;  Municipalization;  Municipal  Educational  System  of 
Goiatuba; Democratization. 
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INTRODUÇÃO

 
O presente trabalho analisa os desdobramentos das políticas de descentralização 

na área educacional, implantadas no país a partir dos anos 1990. Investiga, especificamente, 

o processo de descentralização do ensino em Goiatuba-GO, no período de 1997 a 2004. Esse 

recorte temporal justifica-se pelo fato de que, nesse período, ocorreu no município o processo 

de municipalização do ensino fundamental e de institucionalização do sistema municipal de 

ensino. 

12



O estudo  pretende  conhecer  a  natureza  desse  processo,  conforme  a  ótica  dos 

sujeitos envolvidos diretamente nesse processo: prefeitos, gestores do sistema municipal e 

estadual, membros do Conselho Municipal de Educação, diretores e coordenadores escolares, 

para  verificar  se  essas  mudanças  contribuíram  para  a  implantação  de  indicadores  da 

democratização da gestão da educação no município analisado. A pesquisa busca contribuir 

para  a  ampliação  da  compreensão  dos  avanços,  das  dificuldades  e  das  contradições 

vivenciadas  nesse momento,  dos distanciamentos  existentes  entre  o proposto e  o  que foi 

implantado, sobretudo no que se refere à implantação de indicadores de democratização da 

gestão do sistema e da escola. 

Foram analisados, mediante pesquisa documental, questionários e entrevistas, os 

mecanismos criados no interior do sistema e da escola municipal que poderiam possibilitar o 

fortalecimento  da  participação  da  comunidade  escolar  e  local  na  gestão  das  políticas 

educacionais.  Constituem  indicadores  de  democratização:  a)  criação,  constituição  e 

funcionamento  do  Conselho  Municipal  de  Educação;  b)  elaboração  coletiva  do  Plano 

Municipal  de  Educação;  c)  instituição  e  composição  de  conselhos  escolares,  que  são 

formados por representantes de diferentes segmentos da comunidade escolar e local,  com 

funções consultivas, deliberativas, mobilizadoras e fiscalizadoras;  d) definição de eleições 

diretas para escolha de dirigentes escolares; e) eleições diretas para provimento do cargo de 

coordenador pedagógico;  f) participação da comunidade escolar e local  na elaboração do 

projeto político-pedagógico da escola; g) autonomia pedagógica, financeira e administrativa 

da  escola;  h)  existência  de  grêmios  estudantis,  ou  de  outras  formas  de  organização  dos 

alunos, nas unidades de ensino. 

A democratização do ensino é entendida neste estudo, com bases nas reflexões de 

Dourado (2000), Cury (2001), Schlesener (2007), Ferreira (2007) e Mendonça (2001), como 

um processo de aprendizado e de luta política que visa a construção da autonomia da escola e 

de seu projeto, mediante a construção de mecanismos e práticas que possibilitem a efetiva 

participação dos diferentes grupos e sujeitos envolvidos na dinâmica da escola e do sistema 

de ensino.   

O estudo examina as políticas públicas que levaram à descentralização do ensino 

no país, em Goiás e, em especial,  no município de Goiatuba, no período de 1997-2004 e 

identifica  os  princípios  e  interesses  que  nortearam  o  processo  de  municipalização  e  a 
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institucionalização do sistema de ensino no município estudado. Desse modo, pode contribuir 

para  a  compreensão  dos  desdobramentos  das  políticas  educacionais  no  município  de 

Goiatuba e para a identificação da introdução, ou não, de processos mais participativos de 

gestão  da  educação  municipal,  visto  que,  para  muitos,  a  municipalização  favorece  a 

democratização e a transparência na gestão pública. 

O trabalho  foi  desenvolvido  mediante  uma  abordagem qualitativa  da  pesquisa 

que,  de  acordo  com  Minayo  (1994),  responde  a  questões  muito  particulares  de  um 

determinado processo social. Essa abordagem, nas ciências sociais, atém-se a uma realidade 

que não pode  ser  quantificada. A investigação  qualitativa  trabalha  com valores,  crenças, 

hábitos,  atitudes,  representações,  opiniões  e  busca aprofundar  a  complexidade  de fatos  e 

processos particulares e específicos a indivíduos e grupos.  

A pesquisa constitui-se como um estudo de caso do Sistema Municipal de Ensino 

da cidade de Goiatuba-GO. De acordo com Laville e Dionne (1999), o estudo de caso visa, 

sobretudo,  alcançar  profundidade,  não  podendo-se  contentar  em  fornecer  uma  simples 

descrição que não desemboque em uma explicação, pois o objetivo de uma pesquisa não é 

apenas ver, mas, sim, compreender. 

A presente  pesquisa parte,  pois,  do envolvimento  profissional  da pesquisadora 

com o fenômeno estudado. A pesquisadora é integrante do quadro de funcionários efetivos da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba, como professora. Neste caso, “a sua visão de 

mundo, os pontos de partida, os fundamentos para compreensão e explicação desse mundo 

irão  influenciar  a  maneira  como  ele  propõe  suas  pesquisas  ou,  em  outras  palavras,  os 

pressupostos  que  orientam  seu  pensamento  vão  nortear  sua  abordagem  de  pesquisa” 

(LÜDKE;  ANDRÉ,  1986,  p.  3).  A pesquisadora  tem suas  convicções  e  suas  definições 

políticas, portanto, não há possibilidade de separação entre o objeto de estudo e os valores e 

conhecimentos anteriores da pesquisadora. No entanto seu envolvimento com o objeto não 

anula a validade da análise que se realiza com o questionamento da realidade em estudo e do 

conhecimento teórico acumulado sobre o tema. É na intersecção desses saberes e da busca 

pelo rigor científico que o conhecimento sobre o objeto será construído. 

A investigação justifica-se pelo fato de que, em 2001, quando assumiu o cargo de 

secretária municipal de educação de Goiatuba, surgiu, para a pesquisadora, o interesse em 

estudar a institucionalização do Sistema Municipal de Ensino nesse município, compreender 
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o novo papel do município na organização da educação nacional e local e acompanhar a 

gestão  das  políticas  educacionais.  É  necessário  salientar  que  o  provimento  do  cargo  de 

secretário municipal de educação é efetivado por nomeação do prefeito, sobretudo, com base 

em indicações das lideranças partidárias do município ou do partido da base aliada. No caso 

em análise,  no  período de  2001-2004,  a  pesquisadora  foi  indicada  a  assumir  a  pasta  da 

educação de Goiatuba pelo Partido Popular Socialista (PPS), que fazia parte da base de apoio 

do prefeito eleito, integrante do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Com o término da gestão municipal, em 2004, com o interesse em aprofundar o 

estudo das políticas educacionais, a pesquisadora passou a integrar um grupo de estudos da 

Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás (UFG). O grupo investigava, 

a  qualidade  da  educação  em  treze  municípios  goianos.  Em  virtude  do  vínculo  com  a 

Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba (Semec), participou do estudo e discussões e, 

ainda, realizou pesquisa de campo. Nesse momento, foi elaborado o projeto de pesquisa “A 

institucionalização do Sistema Municipal de Ensino em Goiatuba no período de 1997-2004”, 

apresentado e  aprovado na seleção para o mestrado em educação da FE/UFG. O recorte 

temporal justifica-se pelo fato de nesse período, a educação municipal passar por profundas 

mudanças, em virtude da municipalização e institucionalização do sistema de ensino.  

Com o objetivo de ampliar  a compreensão do objeto de estudo, a pesquisa foi 

desenvolvida por meio dos seguintes procedimentos: a) levantamento e estudo bibliográfico 

sobre  o  tema  proposto;  b)  pesquisa  documental,  tendo  como  referência  a  legislação 

educacional  nacional,  estadual  e,  sobretudo,  municipal.  c)  realização  de  entrevistas 

semiestruturadas com os principais atores do processo em análise.  Foram entrevistados 18 

sujeitos: dois prefeitos, dois secretários municipais de educação, um subsecretário regional 

de educação, uma supervisora de ensino da Semec de Goiatuba e uma inspetora escolar da 

Subsecretaria  Regional  de Educação de Goiatuba  da Secretaria  Estadual  de Educação de 

Goiás.  Também foram entrevistados  onze membros  do Conselho Municipal  de Educação 

(CME). Do quadriênio 1997-2000, quatro sujeitos foram entrevistados, do biênio 2001-2002, 

foram três sujeitos e, do quadriênio 2002-2006, quatro sujeitos. A população total é de 36 

membros e, os onze sujeitos foram escolhidos por sorteio, o que corresponde a 30,5% do 

total de conselheiros do período em estudo, 1997 a 2004. 
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Além das entrevistas, foram entregues questionários a sujeitos que exerceram a 

função de dirigentes escolares e coordenadores pedagógicos nas doze escolas  municipais no 

período de 1997-20041. Dos 18 dirigentes escolares e 40 coordenadores pedagógicos, no total 

de  58,  29  devolveram  os  questionários  respondidos.  Desse  modo,  foram  aplicados  os 

questionários a 50% dos gestores e coordenadores escolares. 

É importante enfatizar que, por se tratar de um trabalho com sujeitos humanos, 

alguns cuidados  especiais  foram adotados,  de acordo com a Resolução no 196,  de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo 

seres humanos. Nesse sentido, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFG, em fevereiro de 2008.

Durante o ano de 2007 e 2008, foi realizado levantamento bibliográfico sobre o 

tema  proposto para  a  investigação.  Nesse período,  iniciou-se a  pesquisa  documental  nos 

órgãos oficiais  do município  de Goiatuba,  tendo em vista que a Secretaria  Municipal  de 

Educação não possui um setor de arquivamento dos documentos oficiais, que se encontravam 

distribuídos nos demais órgãos municipais ou com funcionários que se sentiam proprietários 

de documentos públicos. O levantamento também foi realizado no Conselho Municipal de 

Educação, na Assessoria de Expediente da Prefeitura de Goiatuba e na Câmara Municipal.

Após a aprovação do projeto pelo Comitê  de Ética  em Pesquisa da UFG, foi 

iniciada  a  etapa  de  coleta  de  dados,  com  aplicação  dos  questionários  e  realização  das 

entrevistas.  Os  questionários  foram entregues  pessoalmente  aos  respondentes  nas  escolas 

municipais.  Foram apresentadas  aos  sujeitos  informações  sobre  a  pesquisa  (justificativa, 

objetivos,  procedimentos)  e  solicitado  que  assinassem o  termo  de  consentimento  livre  e 

esclarecido da sua participação, como sujeitos do estudo. 

As  categorias  centrais  da  investigação  foram  definidas  no  decorrer  do 

levantamento  bibliográfico  e  documental  e  são:  descentralização,  municipalização, 

institucionalização do sistema de ensino e gestão democrática. Com base no levantamento 

bibliográfico  e  documental  e,  prioritariamente,  da  análise  inicial  das  entrevistas  e 

questionários,  foram  definidas  cinco  dimensões  para  o  exame  das  entrevistas  e  dos 
1 A função de dirigente das unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino é de livre escolha do chefe do 
poder executivo, assim como a função de coordenador pedagógico é de confiança do governo. O prefeito e o 
secretário  de educação  precisam indicar  um nome ou chancelar  o  nome apontado  pelo diretor.  Assim,  no 
período  de  1997-2004,  22  professores  deveriam  ocupar  a  função  de  dirigente  escolar,  e  48,  a  função  de 
coordenadores pedagógicos, mas quatro dirigentes na função durante o período em estudo, assim como oito 
professores permaneceram na função de coordenadores pedagógicos.
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questionários.  As dimensões  surgiram como questões  e  temáticas  que  se  destacaram nas 

apreciações apresentadas pelos sujeitos do estudo e que possuíam capacidade aglutinadora de 

dados  e  informações  que  poderiam  contribuir  para  a  compreensão  do  processo  de 

municipalização e institucionalização do sistema de ensino em Goiatuba. Desse modo, foram 

estipuladas  as  seguintes  dimensões:  processo de municipalização  e  institucionalização  do 

sistema municipal de ensino, relações intergovernamentais e regime de colaboração, parceria 

público e privado, participação da comunidade escolar, professores, funcionários da escola, 

pais e alunos, e da comunidade local e indicadores de democratização da gestão.

Neste  estudo,  descentralização  é  entendida,  conforme  Oliveira  (1999),  como 

delegação de poderes às entidades regionais ou locais, com certo grau de autonomia para 

tomada de decisões em suas respectivas áreas de atuação. Municipalização, de acordo com 

estudos  de  Oliveira  (1999),  Arelaro  (1999,  2007),  Silva  Jr.  (2004),  é  a  progressiva 

transferência de responsabilidades dos estados com o ensino fundamental para os municípios, 

sem  a  necessária  transferência  de  recursos  financeiros  proporcional  às  novas 

responsabilidades propostas. Mas, que deve ser compreendida, como forma de reorganização 

política, administrativa, financeira e pedagógica da educação para a efetivação de uma gestão 

democrática.  Por institucionalização do sistema de ensino,  compreende-se, como o fazem 

Cury (2000) e Lagares (2008), a forma de organização da educação municipal em sistema 

municipal  de  ensino,  reconhecida  pela  Constituição  Federal  de  1988  (BRASIL,  1988)  e 

reiterada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9.394/1996 (BRASIL, 

1996a). Gestão democrática, segundo Schlesener (2007), é processo de envolvimento político 

da comunidade escolar e local na luta por transformações sociais que viabilizem o exercício 

efetivo da democracia no âmbito da sociedade, processo que caminha pari passu com as lutas 

sociais com o objetivo de garantir a educação para todos.  

Na pesquisa, buscou-se adotar a concepção materialista histórica dialética  para 

compreender  a  realidade  social  complexa  e  contraditória,  com  base  nas  mediações  do 

específico,  do singular e do particular  com a totalidade.  É preciso ressaltar  a reflexão de 

Frigotto (2006, p. 75) de que, o ponto de partida do conhecimento, como esforço reflexivo de 

analisar criticamente a realidade e a categoria básica do processo de conscientização,  é a 

atividade  prática  social  dos sujeitos históricos  concretos.  A atividade  prática  dos homens 

concretos constitui-se em fundamento e limite do processo de conhecimento. Por meio da 
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coleta  de  dados,  a  pesquisadora  procurou  identificar  os  interesses  contraditórios  que 

permearam o processo de municipalização do ensino fundamental e a instituição do Sistema 

Municipal de Ensino de Goiatuba-GO, vinculando esse processo aos processos mais amplos 

de reforma do Estado brasileiro nos anos 1990 e das crises do capitalismo a partir dos anos 

1970. 

Quando se analisa a organização da educação nacional, o primeiro marco legal 

importante no que se refere à sua descentralização consiste no Ato Adicional de 1834, que 

transferiu  para  as  províncias  o  encargo  de  administrar  o  ensino  primário  e  secundário. 

Durante o regime militar,  a descentralização foi utilizada como uma estratégia política no 

momento de crise de legitimidade do regime militar, que teve início com o governo Geisel 

em 1974 e se estendeu até o término do governo Figueiredo, em princípios de 1985, em razão 

dos conflitos do bloco no poder e do crescimento da oposição ao regime. Nesse período, foi 

criado  o Promunicípio  em 1974,  impulsionado em 1975,  que  tratava  da transferência  de 

encargos do ensino de primeiro grau aos municípios, com a justificativa de ampliação da 

participação e sua democratização. Porém, de acordo com Germano (2005), o objetivo do 

acordo era o fortalecimento do “poder local” com vistas à manutenção de “currais eleitorais” 

tão  caros  ao  regime  militar  em  crise.  Os  recursos  do  programa  eram  transferidos  aos 

municípios  do interior  do país  para construção,  ampliação,  reformas  e  equipamentos  das 

escolares. No entanto, os benefícios eram apenas para os aliados do regime militar.  

A  partir  da  década  de  1980,  os  movimentos  dos  educadores  brasileiros 

organizaram-se  na  luta  pela  redemocratização  da  sociedade  e  pela  democratização  da 

educação escolar. Dentre os princípios defendidos, situava-se a descentralização da educação 

nacional,  em  oposição  às  políticas  centralizadas,  implantadas  durante  o  regime  militar. 

Também reivindicava-se a democratização da gestão e do acesso à escola.  O art. 206, inciso 

VI da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) expressa, em parte, essa luta, ao estabelecer o 

princípio  da  gestão  democrática  do  ensino  público,  nos  termos  da  lei.  A  luta  pela 

democratização da educação tem sido uma bandeira de luta dos movimentos dos educadores 

que esteve atrelada à luta pela redemocratização do país na década de 1980 que teve como 

marco a criação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Dentre outras bandeiras, 

destaca-se ainda a ampliação do atendimento escolar, gratuidade, laicidade, obrigatoriedade 

da escola pública. 
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O  processo  de  descentralização  do  ensino  no  Brasil  foi  aprofundado  com  a 

aprovação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que reconheceu os municípios 

como entes federados e estabeleceu, no seu artigo 211, que a União, os estados, o Distrito 

Federal  e os municípios  deveram organizar,  em regime de colaboração,  seus sistemas de 

ensino. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394/1996 

(BRASIL, 1996a) em seu artigo 8o determinou, ainda, que os municípios teriam liberdade 

para definir como e organizar seus sistemas de ensino,  podendo optar por criar seus próprios 

sistemas de ensino, ainda, por integrar-se ao sistema estadual de ensino ou compor com ele 

um sistema único de educação básica.

A  partir  de  1995,  o  governo  Fernando  Henrique  Cardoso adotou  a  política 

neoliberal, propõs a reforma do Estado brasileiro por meio do Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (Mare),  que apresentou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de 

Estado (BRASIL,  1995).  Nessa  proposta,  a  descentralização,  que aparece  como parte  do 

processo de reforma do Estado,  refere-se a transferências de responsabilidades de uma esfera 

de governo para outra (da União para estados ou de estados para municípios), ou no interior 

de uma esfera de governo (PERONI, 2003).    

Lagares  (1998)  distingue  a  existência  de  duas  vertentes  que  discutem  a 

descentralização na educação:  a primeira  concepção,  orientada  por princípios  neoliberais, 

pretende não perder o controle efetivo da gestão da educação brasileira, organiza e avalia a 

área da educação, de acordo  com as diretrizes mundializadas do capital.  A descentralização, 

nessa concepção, procura responder ao objetivo de uma educação que garanta a presença e a 

permanência  do  país  na  competitividade  global.  A  segunda,  orientada  por  princípios 

democráticos  implica  uma  reorganização  democrática  do  Estado,  com  uma  profunda 

transformação política, garantindo a organização e a participação popular democrática e uma 

gestão coerente com esses processos. 

As transformações em curso desde a segunda metade dos anos 1990 fazem parte 

de um projeto de reestruturação do Estado brasileiro, marcado por políticas econômicas e 

sociais  de  cunho  neoliberal.  Assim,  as  mudanças  implantadas  no  sistema  educacional 

brasileiro, a partir  da década de 1990, reconfiguram a organização da educação nacional, 

atendendo  aos  interesses  econômicos  nacionais  e  internacionais,  isto  é,  à  política  dos 

organismos internacionais e aos interesses e regras do mercado. Como afirma Neves (1999, 
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p. 134), “o sistema educacional como um todo redefine-se para formar um novo trabalhador e 

um novo homem que contribua para a superação da atual crise internacional capitalista”.

Tendo  em  vista  as  mudanças  estabelecidas  na  Constituição  Federal  de  1988 

(BRASIL, 1988) e regulamentadas pela Lei no 9.394/1996 (BRASIL, 1996a), os municípios 

na nova estrutura organizacional da educação passaram a ser reconhecidos como sistema2, 

compreendendo as instituições de educação infantil, ensino fundamental e médio, mantidas 

pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela 

iniciativa privada e os órgãos municipais de educação.

Com bases nessas modificações e com a institucionalização do sistema municipal 

de ensino,  o  município  assume a sua autonomia  administrativa,  pedagógica,  financeira  e 

normativa diante dos demais. Porém, a implantação dessas políticas não ocorre da mesma 

maneira em todos os municípios, pois dependem das especificidades locais.  Nesse sentido, a 

investigação propõe um estudo da descentralização da educação no município de Goiatuba, 

tendo como primeiro momento a municipalização do ensino fundamental e, como segundo, a 

institucionalização do sistema municipal de ensino.

O estudo busca analisar se a municipalização e a institucionalização do sistema de 

ensino em Goiatuba contribuíram, ou não, para a ampliação da definição de mecanismos 

mais  democráticos  de  gestão  da  educação  municipal  no  período  estudado,  tais  como,  a 

garantia  de  mecanismos  de  participação  da  comunidade  escolar  e  local  no  processo  de 

tomada  de  decisão  das  questões  que  definem  a  escola  e  o  sistema,  a  criação  e  o 

funcionamento  dos  conselhos  escolares  e  a  forma  de  escolha  dos  diretores  das  escolas 

municipais, dentre outros. As reflexões sobre essa temática partem do pressuposto de que  a 

gestão democrática consiste no 

processo de aprendizado e  de  luta  política  que não se  circunscreve aos 
limites  da  prática  educativa  mas  vislumbra,  nas  especificidades  dessa 
prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de 
canais de efetiva participação e de aprendizado do ‘jogo’ democrático e, 
conseqüentemente,  do  repensar  das  estruturas  de  poder  autoritário  que 
permeiam  as  relações  sociais  e,  no  seio  dessas,  as  práticas  educativas 
(DOURADO, 2000, p. 79). 

2 Cury (2000) define sistema de ensino como “o conjunto de campos de competências e atribuições voltadas 
para  o  desenvolvimento  da  educação  escolar  que  se  materializam  em  instituições,  órgãos  executivos  e 
normativos, recursos e meios articulados pelo poder público competente, abertos ao regime de colaboração e 
respeitadas as normas gerais vigentes. Os municípios, pela Constituição de 1988, são sistemas de ensino” (p. 
11).
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No  início  da  década  de  1980,  a  redemocratização  da  educação  tornou-se  a 

bandeira de luta dos educadores em contraposição às formas tradicionais e patrimonialistas 

predominantes  no  sistema  educacional  brasileiro.  Conforme  Peroni  (2003),  as  políticas 

educacionais  tinham  como  eixo  principal  à  democratização  da  escola  mediante  a 

universalização do acesso e a gestão democrática, centrada na formação do cidadão.

Apesar  dos  avanços  na  Constituição  Federal  de  1988  (BRASIL,  1988),  que 

estabeleceu no art. 206,VI, o princípio da gestão democrática do ensino público, a luta dos 

educadores vem se transformando, em especial com a aprovação da LDB/1996 (BRASIL, 

1996a) que definiu a gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino. Conforme Peroni (2003), nos anos de 1990, com a reforma do Estado 

ocorreu a mudança da proposta central do movimento dos educadores, em que o eixo central 

era a democratização da educação. O governo federal, porém, deslocou o eixo de luta dos 

educadores  para  a  busca  de  maior  eficiência  e  eficácia  mediante  autonomia  da  escola, 

controle de qualidade, descentralização de responsabilidades e terceirização de serviços. 

O estudo procura  desvelar  as  mecanismos  de  gestão  democrática  que  foram 

implantadas  no  sistema  municipal  de  ensino  de  Goiatuba,  a  partir  do  que  define  a 

LDB/1996 (BRASIL, 1996a), art. 14:

 Os  sistemas  de  ensino  definirão  as  normas  da  gestão  democrática  do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme  os  seguintes  princípios:  I  −participação  dos  profissionais  da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II − participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

O  resultado  da  investigação  é  apresentado  em  três  capítulos  que  buscam 

aprofundar as reflexões sobre o tema proposto. O primeiro capítulo consiste em apreender as 

alterações na educação básica pública no início do século XXI, desvelando o processo de 

organização da gestão das políticas  públicas,  em especial,  a  educação.  A análise  procura 

entender a reforma educacional com base em um contexto social, econômico e político, com 

a finalidade de adequar a educação escolar às exigências do processo de produção capitalista 

de acumulação  flexível  que se caracteriza  por  novas  relações  entre  capital  e  trabalho no 

cenário produtivo. Nesse contexto, implantou-se a reestruturação do sistema educacional em 

sintonia com os organismos multilaterais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial) 

tendo a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia, a Comissão 
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Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) e as reuniões dos ministros da educação, 

Projeto Principal de Educação para a América Latina e o Caribe (Promedlac), como marcos 

que interferiram na definição das reformas educativas  nos países da América  Latina,  em 

especial no Brasil. 

No  segundo  capítulo  são  apresentados  os  aspectos  geográficos,  políticos  e  os 

indicadores educacionais, em especial, as políticas educacionais do município de Goiatuba. 

Analisa  ainda,  a  implantação  do  processo  de  municipalização  e  institucionalização  do 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Goiatuba-GO, no período de 1997-2004.

O terceiro capítulo analisa o processo de municipalização e institucionalização do 

Sistema Municipal de Ensino em Goiatuba, com base na percepção dos sujeitos envolvidos 

diretamente  nesse  processo.  Essa  etapa  do  trabalho  foi  realizada  com  a  aplicação  de 

entrevistas e questionários, objetivando apreender os interesses e as motivações existentes 

nesse processo identificando  ainda indicadores de democratização do sistema e da escola.  

O princípio da gestão democrática nas unidades de ensino do Sistema Municipal 

de  Educação  de  Goiatuba,  é  apreendido  por  meio  dos  mecanismos  de  participação  da 

sociedade  tais  como:  conselhos  escolares,  grêmios  estudantis  e  eleição  para  diretores  e 

coordenadores pedagógicos.

Nas considerações finais, busca-se retomar a política municipal de educação do 

município  de  Goiatuba  no  período  1997-2004,  com  base  na  analise  do  processo  de 

descentralização do ensino por meio da municipalização e institucionalização do sistema de 

ensino. Também é tratada a questão da democratização do ensino no município identificando 

a presença ou ausência de indicadores de democratização.  A ausência dos indicadores de 

democratização  da  educação  municipal  é  uma  forma  de  impedir  a  autonomia  da  escola, 

mantendo-a refém, e algumas vezes, cúmplice das políticas clientelistas e patrimonialistas, 

tão características da sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO I

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPO: OS SISTEMAS MUNICIPAIS 

DE EDUCAÇÃO APÓS CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O  objetivo  deste  capítulo  consiste  em  apreender  as  alterações  na  política 

educacional brasileira  no final do século XX e início do século XXI, desvelando o processo 

de organização da gestão das políticas públicas, em especial, da educação básica. A análise 

procurou  compreender  a  reforma  educacional  no  contexto  social,  econômico  e  político 

brasileiro e internacional. A finalidade central da reforma, segundo Oliveira (2001), consistiu 
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em adequar a educação escolar às exigências do modelo capitalista de acumulação flexível, 

que se caracteriza por novas relações entre capital e trabalho no cenário produtivo mundial. 

No  Brasil,  na  década  de  1990,  o  governo  Fernando  Henrique  Cardoso 

(1995-2002) implementou uma profunda reforma do Estado brasileiro, e, para isso, criou o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), que  apresentou o Plano Diretor 

da  Reforma  do  Aparelho  de  Estado  (1995).  Nesse  contexto,  foram  transformadas 

significativamente  as  diretrizes  educacionais  mediante  a  aprovação  da  Emenda 

Constitucional no 14/1996 (BRASIL, 1996b), que foi regulamentada pela Lei no 9.424/1996, 

que estabeleceu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização  do  Magistério  (Fundef)  (BRASIL,  1996c)  e  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394, de 23 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a). A 

legislação indicada induziu a um processo de municipalização do ensino fundamental, com 

significativa transferência de responsabilidades aos entes subnacionais, estados e municípios. 

1.1 Mudanças no capitalismo internacional e reformas nos estados nacionais 

A crise estrutural do capital, iniciada na década de 1970, nos países de economia 

capitalista,  provocada  pelas  baixas  taxas  de  crescimento  econômico  com  altas  taxas  de 

inflação, intensificou-se com a crise do petróleo e impulsionou o capital a buscar formas de 

restabelecer  o  padrão  de acumulação.  Conforme  Antunes  (2001),  implantou-se  um vasto 

processo  de  reestruturação  do  capital,  com vistas  à  recuperação  de  seu  ciclo  produtivo, 

afetando profundamente o mundo do trabalho.

De  acordo  com  Antunes  (2001),  a  crise  “afetou  a  materialidade  da  classe 

trabalhadora, a sua forma de ser, quanto a sua esfera mais propriamente subjetiva, política, 

ideológica,  dos valores e do ideário que pautam suas ações e práticas concretas” (p. 18). 

Além  disso,  fragilizou  o  movimento  operário,  mais  especificamente  os  sindicatos, 

fragmentando a classe trabalhadora, em especial com a desmontagem dos direitos sociais. 
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Para os defensores do neoliberalismo3, os movimentos dos trabalhadores seriam 

os responsáveis pela crise,  pois  as suas raízes  estariam localizadas  no poder excessivo e 

nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento operário, que havia corroído as 

bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com 

sua  pressão  parasitária  para  que  o  Estado  aumentasse  cada  vez  mais  os  gastos  sociais. 

Segundo Anderson (1995), para os neoliberais,  o remédio para a crise seria o combate o 

Estado de bem-estar social,  e a adoção de “um Estado forte,  sim,  em sua capacidade de 

romper  o poder  dos sindicatos  e no controle  do dinheiro,  mas parco em todos os gastos 

sociais e nas intervenções econômicas” (p. 11). 

                  De acordo com Nascimento, Silva e Algebaile (2002), no contexto de crise do 

capital,  intensificou-se a racionalização do trabalho e, contraditoriamente,  a ampliação do 

desemprego  estrutural  e  a  internacionalização  das  relações  sociais  de  produção.  Nessa 

conjuntura, a doutrina neoliberal4 passou a ser apresentada como a única alternativa para a 

crise, conquistando a hegemonia nas sociedades contemporâneas. 

Para Antunes (2003), iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu 

sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento 

do  neoliberalismo,  com  a  privatização  do  Estado,  a  desregulamentação  dos  direitos  do 

trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal da qual a era Thatcher-Reagan foi a 

expressão mais forte. Seguiu-se também um intenso processo de reestruturação da produção 

e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário para repor os patamares 

de expansão anteriores.

Para Chesnais (1996), a mundialização deve ser considerada uma fase específica 

do processo de internacionalização  do capital  e  de sua  valorização,  o  que ocorre  com o 

movimento transnacional do capital e no crescimento do sistema financeiro, sob o comando 

da  tríade,  Estados  Unidos  da  América  (EUA),  União  Européia  e  Japão.  Para  o  autor,  a 

3 O neoliberalismo nasceu logo depois da Segunda  Guerra Mundial, na região da Europa e da América do 
Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista 
e de bem-estar. Seu texto de origem é O caminho da servidão, de Friedrich Hayek, escrito em 1944. Trata-se de 
um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado pelo Estado, denunciadas como 
uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também política (ANDERSON, 1995).
4 Conforme Laurell (2002, p. 162), no discurso político-ideológico dos neoliberais, a solução da crise consiste 
em reconstituir o mercado, a competição e o individualismo. Significa, de um lado, eliminar a intervenção do 
Estado  na  economia,  tanto  nas  funções  de  planejamento  e  condução  como agente  econômico  direto,  pela 
privatização e desregulamentação das atividades econômicas.  De outro lado, as funções relacionadas com o 
bem-estar  social  devem  reduzidas.  Por  último,  seria  preciso  combater  o  igualitarismo,  pois  para  o 
neoliberalismo a desigualdade é o motor da iniciativa pessoal e da competição entre os indivíduos no mercado. 
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mundialização  apresenta-se por  meio  de  dois  momentos  interligados  e  ao mesmo tempo 

distintos:  o  primeiro  pode  ser  caracterizado  como  a  mais  longa  fase  de  acumulação 

ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz respeito às 

políticas de liberalização, de privatização, de desregulamentação e de desmantelamento de 

conquistas sociais e democráticas, que foram aplicadas desde o início da década de 1980, sob 

o impulso dos governos Thatcher e Reagan. 

As alterações nas relações sociais capitalistas intensificaram as transformações no 

processo produtivo com o avanço tecnológico, constituição de formas de acumulação flexível 

e  de modelos  alternativos  ao binômio taylorismo/fordismo.  Nesse processo,  o  toyotismo5 

tornou-se a  nova  base  técnica  da  produção capitalista  com  novos padrões  de gestão  da 

produção de  mercadoria.  De acordo  com Antunes  (2001),  a  falácia  da  “qualidade  total” 

passou a ter papel de relevo no processo produtivo. Os círculos de controle de qualidade 

(CCQ) proliferaram, constituindo-se como grupos de trabalhadores incentivados pelo capital 

para discutir o trabalho e desempenho, com vistas a melhorar a produtividade da empresa. 

Em verdade,  é  a  nova  forma  de  apropriação  do  saber  fazer  intelectual  do  trabalho  pelo 

capital.

O  processo  de  reestruturação  produtiva  afetou  profundamente  a  relação  entre 

capital e trabalho. Do trabalhador exige-se maior capacitação para a realização de trabalhos 

com relativa intelectualização, mas existem os que estão excluídos do processo produtivo. 

Segundo  Antunes  (2001),  criou-se,  de  um  lado,  em  escala  minoritária,  o  trabalhador 

“polivalente  e multifuncional”  da era  informacional,  capaz de operar  com máquinas  com 

controle  numérico  e,  por  vezes,  exercitar  com  maior  intensidade  sua  dimensão  mais 

intelectual. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, 

que atualmente está presenciando as formas de part-time, emprego temporário, parcial,  ou 

então vivenciando o desemprego estrutural. 

Verifica-se nesse complexo cenário que os grupos industriais estabelecem novas 

relações entre si, reorganizam-se em redes, forma conjunta e associada para sobreviver e se 

5 O toyotismo pode ser entendido como uma forma de organização do trabalho  que nasceu na fábrica Toyota, 
no Japão, e se expandiu pelo Ocidente capitalista, tanto nos países avançados quanto naqueles que se encontram 
subordinados. Suas características básicas (em contraposição ao taylorismo/fordismo) são: a) sua produção é 
muito vinculada à demanda; b) ela é variada e bastante heterogênea; c) fundamenta-se no trabalho operário em 
equipe, com multivariedade de funções; d) tem como princípio o just in time, o melhor aproveitamento possível 
do tempo de produção e funciona segundo o sistema de kanban, placas ou senhas de comando para reposição de 
peças e de estoque (que, no toyotismo, deve ser mínimo) (ANTUNES, 2001).
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manterem  competitivos  no  mercado  internacional.  Conforme  Chesnais  (1996),  as  novas 

formas de gerenciamento e controle, valendo-se de complexas modalidades de terceirização, 

visam ajudar os grandes grupos a reconciliar a centralização do capital e a descentralização 

das  operações,  explorando  as  possibilidades  proporcionadas  pela  teleinformática  e  pela 

automatização.  No  processo  de  centralização  de  capital,  por  meio  de  fusões-aquisições, 

formaram-se  oligopólios  mundiais,  constituídos,  sobretudo  por  grupos  norte-americanos, 

japoneses  e  europeus  que  delimitam  entre  si  espaço  privilegiado  de  concorrência  e  de 

cooperação.

Neste contexto,  evidenciam-se relações contraditórias entre força de trabalho e 

capital, e o Estado entra em ação e implanta projetos de governo, por meio de programas, de 

ações  voltadas  para  setores  específicos  da  sociedade.  Na  realidade,  esses  programas  de 

envolvimento  social  são  formas,  mecanismos  de  legitimação  das  ações  governamentais. 

Segundo Höfling (2001), as políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de 

proteção  social  implementado  pelo  Estado  para  a  redistribuição  dos  benefícios  sociais, 

visando a diminuição das desigualdades produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. 

As políticas sociais respondem à uma dupla determinação. De acordo com Neves 

(2005), 

de  modo  específico,  essas  políticas  resultam  tanto  das  necessidades 
estruturais  de produção e reprodução da força de trabalho com vistas à 
viabilização de altas taxas de mais-valia e de exploração, numa produção 
baseada no aumento da produtividade do trabalho, como da ampliação dos 
mecanismos  de  controle  social  das  decisões  estatais,  em  especial  da 
consolidação dos níveis de participação alcançados pelas massas populares 
(p. 15).

As políticas sociais6 são uma fração das políticas públicas e  exercem o papel de 

mediadoras dos interesses antagônicos que perpassam a sociedade.    Para Bianchetti (2005), 

as políticas sociais são consideradas  estratégias promovidas no plano político com o objetivo 

de desenvolver um determinado modelo social. 

6 Pastorini (2000) ressalta que, dentre as “medidas materiais positivas” do Estado, situam-se as políticas sociais 
que, depositárias de uma materialidade contraditória, necessitam ser compreendidas simultaneamente como: a) 
resultado  das  lutas  das  classes  dominadas  por  melhores  condições  de  vida;  b)  estratégia  de  conquista  de 
hegemonia das classes dominantes, em busca da direção, do consenso, da legitimação da ordem estabelecida; c) 
meio de controle de eventuais crises sociais; d) socialização dos custos de manutenção e reprodução da força de 
trabalho, que antes era uma carga exclusiva para o empregador.  
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Torna-se  fundamental  ressaltar  que  as  políticas  sociais  apresentam  diferentes 

modelos  que  podem ser  classificados  de  acordo com a  abrangência  de  seu  atendimento. 

Segundo Laurell (2002) o modelo europeu de proteção social apresenta-se nos países com 

maiores  gastos públicos e cujas políticas  sociais  possuem caráter  de universalidade.  Já o 

modelo  norte-americano  está  relacionado  aos  países  cujas  políticas  são  de  alcance  mais 

focalizado.

 Os neoliberais propõem uma política de beneficência pública ou assistencialista, 

na qual os programas públicos devem ser focalizados nos indigentes garantindo um mínimo 

de benefícios sociais para aliviar a pobreza. Verifica-se que a política neoliberal opõe-se à 

universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais. 

A primeira experiência histórica do neoliberalismo ocorreu no Chile, na década de 

1970, sob a ditadura do general  Pinochet.  Para Anderson (1995), Pinochet começou seus 

programas  de  maneira  dura:  desregulação,  desemprego  massivo,  repressão  sindical, 

redistribuição de renda em favor dos mais ricos, privatização dos bens públicos. Tudo isso 

aconteceu  no  Chile,  quase  dez  anos  antes  de  Thatcher  assumir  o  poder  na  Inglaterra  e 

Reagan, nos Estados Unidos da América (EUA) na década de 1980.  Desde então, espalhou-

se rapidamente  pela  Europa,  retornando à  América  Latina,  e,  nos  anos  1990,  chegou ao 

Brasil.

O  projeto  neoliberal  no  continente  latino-americano  apresenta  diferenciações 

quanto à sua implantação em virtude de seus processos políticos,  culturais  e ideológicos. 

Conforme Laurell (2002), a adoção das políticas neoliberais como programa de governo não 

ocorreu simultaneamente,  nem seguiu a mesma trajetória ou o mesmo ritmo em todos os 

países, em razão de às condições políticas particulares.

As  políticas  neoliberais  aplicadas  nos  países  da  América  Latina  apresentaram 

características distintas das implantadas nos países desenvolvidos7. Nos países do continente 

latino-americano,  elas  seguiram rigorosamente  as  regras  estabelecidas  pelo  programa  em 

relação à política econômica e social. Cabe ressaltar que o projeto neoliberal8 implementado 

nos países periféricos latino-americanos apresenta características do modelo que predomina 
7 De  acordo  com Neves  e  Fernandes  (2002,  p.  25),  nos  países  subdesenvolvidos,  o  padrão  neoliberal  de 
desenvolvimento,  sob  a  direção  dos  organismos  internacionais  (Banco  Mundial  e  Fundo  Monetário 
Internacional – FMI), vem se caracterizando pela maior inserção do capital financeiro e produtivo internacional 
na economia nacional,  pela  ampla abertura  à  importação  de bens e  serviços,  pelo privilégio dos subsídios 
estatais aos setores exportadores (em geral, oligopólios de capital multinacional) e pela desregulamentação das 
relações de trabalho, para garantir maiores níveis de superexploração da classe trabalhadora. 
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nos EUA, o liberal. Para Laurell (2002), as políticas sociais neoliberais apresentam quatro 

estratégias concretas de implantação: corte dos gastos sociais, privatização, centralização dos 

gastos sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza e descentralização.

Em relação à redução de gastos públicos, o argumento apoia-se na justificativa da 

crise fiscal do Estado e dos gastos públicos excessivos. Assim, é preciso reduzir os gastos 

públicos com pessoal e políticas sociais - serviços de saúde, educação e previdência social - 

ocorrendo um processo seletivo  de privatização  desses  benefícios  sociais.  Mas,  o  intuito 

dessa medida, para Laurell (2000), era reduzir o déficit e transferir os recursos públicos para 

o capital  especulativo,  por meio do pagamento de juros da dívida pública provocada por 

mudanças nas relações econômicas nacionais e internacionais.    

A outra  estratégia,  a privatização dos serviços públicos,  a mercantilização dos 

bens  sociais,  consiste  na  introdução  da  lógica  do  mercado.   Ressalta-se  que  os  serviços 

oferecidos  pelo  setor  público  são  insuficientes  e  de  má  qualidade,  e  o  setor  privado  é 

eficiente e eficaz no oferecimento desses serviços. Porém, o setor privado estabelece que os 

benefícios  são  oferecidos  somente  à  população  com condições  de  pagamento,  e  o  setor 

público deve oferecê-los a todos.

 A centralização  dos  gastos  sociais  públicos  em programas  seletivos  contra  a 

pobreza é considerada estratégia de focalização.  Essa política  tem como objetivo garantir 

níveis mínimos de alimentação, saúde e educação para a população carente dos países em 

que a situação de pobreza aumenta cada vez, com ataque aos direitos sociais. De acordo com 

Laurell (2002), os programas contra a pobreza têm na América Latina um objetivo oculto: 

assegurar  uma clientela  política  em substituição  ao  apoio  popular  baseado em um pacto 

social amplo, impossível de ser estabelecido no padrão das políticas neoliberais.

Para Laurell (2002), a descentralização é uma  estratégia neoliberal que não tem o 

objetivo de democratizar a ação pública, mas, introduzir mecanismos gerenciais e incentivar 

os processos de privatização, deixando em nível local a decisão a respeito de como financiar, 

administrar e produzir os serviços. Defendida pelos organismos financeiros internacionais, 

sua implementação garante empréstimos para programas sociais e administrações locais.  

8 De acordo com Sader (1995), o neoliberalismo é um remédio amargo que os países do Primeiro Mundo não 
tomam na dosagem que propõem ao Terceiro Mundo ou, se o tomaram, já passaram a corrigir seus rumos, com 
a substituição de seus mandatários neoliberais. 
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Enfim é preciso ressaltar que, no plano econômico, o neoliberalismo não alcançou 

o sucesso almejado pelo capitalismo. No campo social, as condições de pobreza da maioria 

da população, aumento do subemprego, do desemprego, revelam que seus objetivos foram 

alcançados.   

1.2 O processo de implantação da ideologia neoliberal no Brasil 

No Brasil, a adoção das políticas neoliberais deu-se  a partir do início da década 

de 1990, no governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), e,  em seguida, no governo 

Itamar Franco (1992-1995). Elas passaram a ser implementadas com mais vigor nos dois 

mandatos  do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), e, com a vitória de Luiz 

Inácio  Lula  da  Silva  para  Presidente  da  República,  no  período  2003  a  2006,  o  projeto 

continuou  a  ser  executado.  De  acordo  com Neves  (2005),  o  Estado,  não  sem tensões  e 

contradições,  vem intensificando,  com todos  os  instrumentos  legais  e  ideológicos  a  seu 

dispor, o seu papel de educador.

 A implantação do Plano Real, no governo do presidente Itamar Franco, consistiu, 

para  Neves  (2005),  em  um  importante  mecanismo  de  obtenção  do  consentimento  dos 

brasileiros  às  idéias,  ideais  e  práticas  do  neoliberalismo.  Com a  eleição  e  reeleição  de 

Fernando  Henrique  Cardoso,  consolidou-se  a  hegemonia  da  classe  burguesa,  ou  seja,  a 

ideologia neoliberal intensificou-se no poder.

Nesse contexto, o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) propôs uma 

reforma do Estado brasileiro. Para dar materialidade a essa proposta, criou o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (Mare) que apresentou o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, em 1995. A reforma do Estado “deve ser entendida dentro do contexto 

da  redefinição  do  papel  do  Estado,  que  deixa  de  ser  o  responsável  direto  pelo 

desenvolvimento  econômico  e  social  pela  via  dos  bens  e  serviços,  para  fortalecer-se  na 

função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 12). A reforma 

do Estado introduziu uma mudança organizacional e cultural da administração pública para 

estabelecer uma administração gerencial. O Estado deixou de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social  passou a ter funções de coordenação e regulação no 
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âmbito federal, descentralizando para as esferas estadual e municipal as funções de execução 

no que se refere a serviços sociais e de infraestrutura.  

A reforma implantada na administração pública brasileira modificou o modelo de 

organização e de gestão do Estado. Nesse sentido, buscou implementar o modelo gerencial, 

baseado na eficiência, descentralização, privatização e controle dos resultados. 

Conforme Menezes  (2001),  o propósito  da reforma administrativa  consistia  na 

modernização do aparato estatal com o intuito de prepará-lo para os desafios impostos pelas 

novas condições da conjuntura socioeconômica e política internacional.  Nessa proposta, a 

gestão das políticas públicas deveria fundamentar-se na descentralização e nos princípios da 

agilidade e eficiência. Verificou-se, porém, o interesse em diminuir o tamanho do Estado, 

repassando os encargos e recursos para outras esferas do governo, em especial, para a esfera 

municipal.

A educação  tornou-se  um elemento  fundamental  para  participação  do  país  na 

concorrência do mercado global competitivo, do trabalhador a exigência de uma escolaridade 

mínima para conseguir manter um emprego. No contexto desse processo, com a reforma do 

Estado, foi implantada a reestruturação do sistema educacional. Conforme Shiroma, Moraes 

e  Evangelista  (2007,  p.  47),  “atribuiu  [-se]  à  educação  o  condão  de  sustentação  da 

competitividade nos anos de 1990”. 

De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), três marcos interferiram 

na definição das reformas educativas nos países da América Latina e, especificamente, no 

Brasil. A Conferência Mundial de Educação para Todos9, realizada na Tailândia em 1990, 

tornou-se marco importante no contexto dos processos de reforma da educação. O encontro 

propiciou a elaboração da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, e os governos 

dos  países  em  desenvolvimento  assumiram  a  responsabilidade  da  implementação  das 

recomendações da Conferência de Jomtien. A educação deveria satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem (Nebas) de crianças, jovens e adultos. 

Os autores destacam, ainda, os documentos econômicos da Comissão Econômica 

para América Latina e o Caribe (Cepal).  Transformación productiva com equidad de 1990, 

9 A Conferência Mundial de Educação para Todos foi organizada pela Organização das Nações Unidas para 
Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (Unesco),  pelo Fundo das  Nações  Unidas  para  a  Infância  (Unicef),  pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial, em Jomtien (Tailândia). 
O seu lema, “Educação para todos”, articula-se à conjuntura política e econômica que marca o início da década, 
diante dos reordenamentos internacional do capital (LIMA, 2004).
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alertava  para  a  urgente  necessidade  de  implementação  das  mudanças  educacionais 

demandadas pela reestruturação produtiva em curso. Recomendava ainda que os países da 

região  investissem  em  reformas  dos  sistemas  educativos  para  adequá-los  à  oferta  de 

conhecimentos  e  habilidades.   O  documento   Educación  y  conocimiento:  eje  la  

transformación  productiva  com  equidad,  de (1992)  esboçava  as  diretrizes  para  ação  no 

âmbito das políticas e instituições que pudessem favorecer as vinculações sistêmicas entre 

educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da América Latina

Outro marco importante foi a reunião de ministros da educação convocados pela 

Unesco,  denominada  Projeto  Principal  de  Educação  na  América  Latina  e  Caribe 

(Promedilac)10 IV (Quito, em abril de 1991) e Promedilac V (junho 1993). Nesses encontros, 

de acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), o Brasil apresentou o seu alinhamento 

à ofensiva política e econômica então desencadeada.

No Brasil, em 1993, durante o governo do presidente Itamar Franco (1993-1995), 

foi  elaborado  o  Plano  Decenal  de  Educação  para  Todos,  que  iniciou  o  processo  de 

implantação das políticas educacionais lançadas na Conferência Mundial de Educação para 

Todos.  Com esse plano, afirmam Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), o Brasil traçava as 

metas  locais  com  base  no  acordo  firmado  em  Jomtiem  e  acenava  aos  organismos 

multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria implantado no país. 

Segundo Saviani (1999), o plano não saiu do papel. Ao que parece, o mencionado 

plano  foi  formulado  mais  em  conformidade  com  o  objetivo  pragmático  de  atender  a 

condições internacionais de obtenção de financiamento para a educação, em especial aqueles 

de algum modo ligado ao Banco Mundial. Entretanto, o processo de discussão constituiu-se 

em momento histórico em que a sociedade civil se envolveu no amplo processo de discussão 

das políticas públicas.

A  partir  de  1995,  no  governo  do  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  as 

discussões com os setores organizados da educação foram encerradas. Com a implementação 

da proposta  de  reforma  do Estado,  as  políticas  educacionais  foram redefinidas,  e  o  eixo 

principal que era a democratização da escola mediante a universalização do acesso e gestão 

10 Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), as preocupações com a formulação de uma proposta de 
educação  internacional  para  América  Latina  e  Caribe  tiveram início  em uma conferência  de  ministros  da 
educação  ao  final  da  década  de  1970 e princípio  da  de  1980,  quando ministros  da  educação  e  economia 
fundaram o Comitê Regional Intergovernamental que delineou o Principal de Educação na América latina e 
Caribe (Promedilac).    
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democrática,  reconfigurou-se,  e  a  ênfase  passou  a  ser  a  qualidade,  entendida  como 

produtividade com maior eficiência e eficácia. 

A descentralização como parte da proposta  de reforma do Estado,  tornou-se o 

processo fundamental das reformas educacionais nesse governo. Com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a 

implantação  do  Fundo de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de 

Valorização  do  Magistério  (Fundef),  Lei  no 9.424,  de  24  de  dezembro  de  1996, 

estabeleceram-se  mecanismos  de  descentralização  ressignificados,  “entendidos  como 

desconcentração  e/ou  desobrigação  por  parte  do  poder  público  e,  paradoxalmente,  como 

novas formas de centralização e controle por parte do poder central” (DOURADO, 2001, p. 

50).

Para Neves (2005), os programas educacionais implantados no primeiro mandato 

pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT), o de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), 

deram continuidade às políticas implementadas pelo governo Cardoso, com vistas à formação 

de uma subjetividade neoliberal. O programa Brasil Alfabetizado: alfabetizar para incluir, a 

criação  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (Fundeb),  o 

programa Fome Zero, que substituem o Programa Comunidade Solidária criado no governo 

Cardoso revelam a mesma lógica das propostas do governo anterior, garantir o consenso da 

sociedade brasileira.  

A política educacional do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir  do 

início de seu governo, em 2003, configurou-se em ações com princípios descentralizadores 

do  sistema  educacional  brasileiro.  Nesse  sentido,  introduziu  medidas  indutoras  de 

descentralização, com a criação dos seguintes programas: Programa Nacional de Capacitação 

de Conselheiros Municipais  de Educação (Pró-Conselho) que teve início em setembro de 

2003, Programa Nacional  de Fortalecimento  dos  Conselhos  Escolares  com o objetivo de 

promover em regime de colaboração a implantação e o fortalecimento de conselhos escolares 

nas escolas públicas de educação básica.  

A Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação, desenvolveu, 

em 2004, o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação Pradime11, criado 

11A parceria realizada entre MEC, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Organização dos Estados 
Ibero-americanos (OEI) e Banco Mundial possibilitou a realização de programa. Alinhado com o compromisso 
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com o objetivo de fortalecer  e apoiar os dirigentes  da educação municipal na gestão dos 

sistemas de ensino e das políticas educacionais e contribuir para o avanço do processo de 

institucionalização dos sistemas municipais de ensino nos municípios brasileiros.

Com  nova  denominação  e  conteúdos,  o  Pradime  retoma  a  experiência  dp 

Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (Prasem), realizado pelo MEC 

em 1997, 1999 e 2001. A nova denominação ressalta a figura do dirigente  municipal  de 

educação,  em  conformidade  com  a  política  educacional  do  país,  destacando  o  papel 

estratégico do dirigente municipal nesse cenário. 

O  Programa  de  Fortalecimento  Institucional  das  Secretarias  Municipais  de 

Educação do Semi-Árido (Proforti) foi criado para atender a região semiárida do Brasil na 

área da educação. O programa tem como objetivo proporcionar ações para que as gestões 

municipais  da  região  atendam  com  qualidade  às  necessidades  de  sua  população.  As 

secretarias  passam  por  reestruturação  em  seus  aspectos  pedagógicos,  administrativos, 

financeiros, orçamentários e políticos.  Os novos conteúdos afinam-se com o contexto dos atuais 

desafios  de  143 municípios,  nos  estados  da  Bahia,  Paraíba,  Alagoas,  Pernambuco,  Ceará, 

Maranhão,  Rio  Grande  do  Norte,  Sergipe  e  Piauí.  Em  2007,  o  programa  estender-se-á 

também aos municípios do Espítrito Santo e de Minas Gerais. 

De acordo com Relatório  de gestão 2004 do MEC/SEB (BRASIL, MEC/SEB, 

2004), foi criado pela Secretaria de Educação Básica (SEB), o Comitê Nacional de Políticas 

da  Educação  Básica  (Conpeb),  espaço  privilegiado  para  discutir  políticas  públicas  para 

educação infantil, ensino fundamental e médio, com a participação da sociedade civil. Foram 

realizados pela SEB oito seminários regionais, em parceria com as secretarias estaduais e 

municipais de educação, visando ampliar a discussão do documento preliminar de  Política  

Nacional de Educação Infantil, contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área 

que incluiu outras questões relacionadas à política nacional (BRASIL, 2005). 

A criação de espaços para debates teve o intuito de redefinir as competências em 

regime de colaboração para estabelecer diretrizes para uma Política Nacional de Educação 

Infantil12, ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, diretrizes curriculares do 

ensino médio, processo de discussão, concluído em 2005, sobre a redefinição da política de 

de promover os objetivos de  Desenvolvimento do Milênio, bem como as metas estabelecidas no Marco de 
Ação de Dacar (2000) e no Plano Nacional de Educação (PNE), o Pradime enfatiza a dimensão educacional do 
desenvolvimento humano e sustentável e chama a atenção do dirigente para o papel da educação no processo de 
desenvolvimento local. (BRASIL, 2006)
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financiamento  da  educação,  que  resultou  na  aprovação  do  Fundeb13,  em  substituição  ao 

Fundef (BRASIL, 2005).

A  análise  de  alguns  elementos  das  políticas  educacionais,  em  especial  da 

educação básica,  nos primeiros anos do governo do Presidente Luiz Inácio da Silva,  não 

apresentaram  mudanças  significativas  para  o  âmbito  municipal  em  relação  ao  governo 

anterior. Esse período iniciou-se com o lançamento, no campo das políticas educacionais, de 

idéias e projetos que foram sendo concretizados nos anos subsequentes.

Pode-se  perceber  nesse  contexto  que  o  fortalecimento  do  processo  de 

institucionalização  dos  sistemas  municipais  de  ensino  tornou-se  uma  das  alternativas 

utilizadas pelo governo para descentralizar o ensino. Para Sarmento (2005), o rumo dado à 

apropriação  das  novas  possibilidades  depende  da  conjuntura  municipal,  em  termos  de 

desenvolvimento  econômico,  social  e  orientação  política  do  partido  no  poder.  Portanto, 

compreender  as  políticas  educacionais  implementadas  nos  municípios  brasileiros,  em 

especial  a  municipalização  do  ensino  e  a  institucionalização  dos  sistemas  municipais  de 

ensino, contribui para o entendimento das proposições educacionais para o cenário municipal 

e seus desdobramentos. 

  

1.3  Educação  brasileira:  o  processo  de  descentralização  do  ensino fundamental  no 

Brasil

A discussão do processo de municipalização no Brasil  vem ocorrendo desde o 

Império, mas foi com a luta de Anísio Teixeira pela municipalização do ensino primário que 

a tese ganhou maiores proporções. Suas idéias foram apresentadas ao Congresso Nacional de 

Municipalidade, em 1957, com a possibilidade de melhoria das condições do ensino primário 

12 De acordo com o relatório de gestão de 2004, o MEC elaborou, no ano de 2003, e colocou em discussão no 
Comitê Nacional de Educação Infantil, um documento preliminar de Política Nacional de Educação Infantil, 
contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área. Em 2004, a Secretaria de Educação Básica (SEB) 
realizou oito seminários regionais, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação visando 
ampliar  a  discussão  desse  documento  preliminar  e  incluir  outras  questões  relacionadas  à  política  nacional 
(BRASIL, 2004).
13 Conforme  Oliveira  (2008),  o  movimento  em defesa  da  constituição  de  um fundo  voltado  para  toda  a 
educação básica iniciou-se com o Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1999, o PT apresentou a Proposta de 
Emenda Constitucional no 112/99, para criação Fundeb. Entre o momento de apresentação da proposta do PT 
(PEC 112/99) e a aprovação da Emenda 53, de 19 de dezembro de 2006 criando o Fundeb, vários projetos 
transitaram no Congresso Nacional tratando da criação de um novo fundo. Foram apresentadas onze propostas, 
expressando o quanto o financiamento da educação básica afetava interesses de setores distintos.  
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no Brasil.  Para Teixeira  (1957),  “a escola  primária  seria  uma só,  administrada  na ordem 

municipal e organizada pelo Estado, dentro das bases e diretrizes federais” (p. 24). Além da 

reordenação das responsabilidades municipais quanto ao ensino primário, propôs a criação de 

fundos para financiamento do ensino primário municipal e cabendo aos conselhos municipais 

a gestão dos fundos14. 

A municipalização apresentou também um papel relevante no período do regime 

militar no Brasil (1975), percebida como uma estratégia importante no governo Geisel. No 

entendimento de Germano (2005, p. 239), “tal estratégia é significativa porque combina uma 

justificativa  ‘participacionista’  e  ‘democratizante’  com  uma  prática  de  transferir  aos 

municípios os encargos, cada vez maiores, com o ensino de 1o grau, como, aliás, previa a Lei 

no 5.692/1971”. Nesse período, com o interesse em manterem-se no poder, já que estavam 

em  crise,  os  militares  priorizaram  a  localidade,  em  especial  no  Nordeste,  para  a 

implementação  do  Projeto  de  Coordenação  e  Assistência  Técnica  ao  Ensino  Municipal 

(Promunicípio). Para o autor, tratava-se, portanto, de fortalecer o denominado “poder local” 

com vistas à manutenção de “currais eleitorais”, tão caros ao regime militar em crise.

Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), uma das estratégias  utilizadas 

pelo  governo  federal  foi  a  atuação  direta  nos  municípios,  passando  ao  largo  das 

administrações estaduais e  aumentando o clientelismo. A política confusa pulverizou ainda 

mais  as  fontes  de  financiamento  e  comprometeu  definitivamente  qualquer  esforço  de 

planejamento global e articulado da educação.    

Deve-se  ressaltar  que  a  Lei  no 5.692/1971,  no  período  da  ditadura  militar, 

determinou a transferência  de encargos  e  serviços da educação de primeiro grau para os 

municípios. Porém, como a característica do governo era marcada por forte autoritarismo, as 

decisões permaneciam centralizadas no governo federal. 

De acordo com Lagares (1998), durante os anos 1980, a tese da descentralização 

assumiu  um  novo  caráter  político,  compreendido  ao  mesmo  tempo  como  conotação 

ideológica ou associada à forte inspiração nacional pela elevação do nível de participação nos 

processos decisórios e os esforços pela redemocratização do país.

14 A tese de Teixeira, apresentada ao Congresso Nacional de Municipalidades encontra-se na Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), do Ministério da 
Educação,  v.27,  n.  66,  p.  22-43,  abr-jun.  1957.  Disponível  em: 
<http://www.publicações.inep.gov.br/resultados.asp>. Acesso em: 14 de julho de 2009. 
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Na luta pela redemocratização do país, na década de 1980, uma das questões que 

se  apresentavam dizia  respeito  ao  federalismo,  à  recuperação  da  autonomia  dos  estados, 

Distrito  Federal  e  os  municípios  e  à  configuração  de  um  modelo  de  federação 

descentralizado. Conforme Arretche (2002, p. 1), “no Brasil dos anos de 1980, centralização 

e  autoritarismo  eram  ambos  encarados  como  filhos  da  ditadura,  ao  passo  que  a 

descentralização,  democratização  do  processo  decisório  e  eficiência  na  gestão  pública 

andariam automaticamente juntas”. 

No contexto da redemocratização do país, surgiu o movimento municipalista em 

defesa  da  descentralização  e  democratização,  do  reconhecimento  do  município  como 

instância  político-administrativa,  que  culminou  com  a  criação  da  Frente  Municipalista 

Nacional, em 1983. Segundo Guimarães (1995),

várias reuniões se sucederam entre 1982 e 1985, culminando com a criação 
da  Frente  Municipalista  Nacional,  cuja  meta  principal  era  conquistar  o 
reconhecimento  do  município  como  instância  político-administrativa 
autônoma, que se pretendia viabilizar por meio da participação popular e 
de mecanismos de pressão junto a Assembléia Nacional constituinte, pela 
reforma tributária e pelo fortalecimento dos poderes locais (p. 23).

Para Flores (2007), a Frente Municipalista contrapõe-se às idéias centralizadoras 

presentes nos anos de ditadura. Ela defendia que o local era mais eficiente por se encontrar 

próximo  aos  problemas  a  serem  resolvidos  e  a  descentralização,  por  meio  da 

municipalização, um elemento importante para a busca da educação de qualidade.

O  argumento  da  Frente  Municipalista  em  favor  da  municipalização  e 

reconhecimento do poder local é  apresentado por Guimarães (1995), como “o que pode ser 

feito pelo município não deve ser feito nem pela União nem pelo Estado” [pois] “o cidadão 

vive  no  município”  (p.  23).  Esse,  dentre  outros  formavam  e  formam  o  corolário  de 

justificativas da luta municipalista.

Outros  movimentos,  como  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  (Consed)  e  a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), criada em 1986, sob a 

tutela do MEC, incentivaram a municipalização, mas as relações entre as entidades foram 

conflituosas  ao  perceberem  o  interesse  do  governo.   Conforme  Shiroma,  Moraes  e 

Evangelista (2007), no que concerne à educação, esse período manteve o modelo herdado do 
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regime militar, notadamente quanto ao financiamento. Assim, a proposta de descentralização 

era apenas aparente,  permanecendo monitorada e sob a tutela  dos interesses eleitorais  do 

governo federal.

Para discutir o processo de centralização, descentralização e municipalização do 

ensino no Brasil a partir dos meados dos anos 1990, devem-se compreender as circunstâncias 

históricas das políticas educacionais no país, em especial na educação básica.

O  movimento  permanente  e  contraditório  da  relação  centralização  e 

descentralização  no  Brasil  desenvolvido  por  Santos  (2003),  contribuiu  para  a  análise  do 

processo considerado neste estudo. 

O primeiro movimento refere-se as circunstâncias históricas do país, em que a 

descentralização e municipalização do ensino se apresenta como tendência do fortalecimento 

do poder local. Com o estabelecimento da reforma parcial do ensino em 1942, implementada 

pelo então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, denominadas lei orgânicas do ensino, 

o governo traçou diretrizes para o ensino no país. De acordo com Romanelli (2001),  nesse 

período, a educação brasileira  apresentou como característica principal a centralização do 

ensino, ou seja, as decisões quanto às políticas educacionais no Brasil concentravam-se no 

poder central.

 A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei  no 4.024,  de  20  de 

dezembro de 1961, apresentou um passo adiante no sentido da descentralização do ensino ao 

passar atribuições do ensino primário e médio aos estados e ainda, propiciou a criação dos 

sistemas estaduais de ensino.  Com a Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971(BRASIL, 1971), 

que fixou diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, a descentralização do 

ensino ocorreu com ampliação do poder de decisão aos municípios.

A descentralização  foi  apresentada  como uma questão  central  na  Constituição 

Federal de 1988. Foram  introduzidas alterações significativas no quadro de distribuição de 

poderes, responsabilidades e recursos entre as esferas governamentais.  A descentralização 

passou a ser apontada, também, como saída para o impasse político-institucional do Estado 

brasileiro, acusado de excessivamente centralizador e de incapaz de responder às prementes e 

agudas demandas de boa parte da população, sobretudo em relação ao atendimento de suas 

necessidades básicas (PEIXOTO, 2001). 
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A Constituição Federal de 1988 tratou da descentralização do ensino ao atribuir 

aos municípios, a condição de ente federado e dando-lhes a possibilidade de organização dos 

seus sistemas de ensino em regime de colaboração com a União e estados. Na LDB, Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 a descentralização do ensino foi reafirmada ao definir a 

competência  dos  municípios  para  instituir  os  sistemas  de  ensino  em colaboração  com a 

União,  estados  e  Distrito  Federal.  Exigiu-se,  como  condição,  a  existência  de  um órgão 

normativo. A relação dos municípios com o estado a ser de cooperação,  estabelecendo-se 

uma relação horizontal com demais entes federativos e não mais de subordinação (BRASIL, 

1996a).

O  segundo  movimento  é  o  da  redemocratização  do  país  (1985-1988).  Havia 

movimentos sociais que eram a antítese do regime militar, mas nem todos os movimentos 

sociais eram contrários ao regime militar. Esses movimentos lutavam pelo fortalecimento do 

poder local,  descentralizado,  que assegurasse o poder  de decisão no governo federal.  De 

acordo com Flores (2007),  na década 1980, um dos movimentos  surgido no interior  dos 

movimentos  sociais  que  buscavam  a  participação  da  população  local  foi  a  Frente 

Municipalista,  que  pretendia  o  reconhecimento  do  município  como  instância  político-

administrativa autônoma.  

O  terceiro  movimento  surgiu  a  partir  da  década  de  1990,  ressignificando  a 

descentralização e a municipalização do ensino no Brasil conforme a lógica do pensamento 

neoliberal.  Essa proposta  defendia a lógica administrativa  gerencial,  a  racionalização  dos 

recursos  por  meio  de  uma  administração  eficiente  e  eficaz  e,  ainda,  a  transferência  de 

responsabilidades, de encargos às esferas estaduais e municipais. 

A discussão da descentralização vem apresentando posições diferenciadas quanto 

ao conceito ao longo da história da educação brasileira. Lagares (1998) distingue a existência 

de  duas  vertentes  distintas  que  discutem  a  descentralização  na  educação:  a  primeira 

concepção, orientada por princípios neoliberais, vem organizando e avaliando essa área de 

acordo  com  as  diretrizes  mundializadas  do  capital.  A  segunda,  orientada  por  princípios 

democráticos,  a  transparência  no  processo  decisório,  a  criação  de  mecanismos  de 

participação social efetiva e o controle mesmo da gestão da coisa pública, entende que o par 

centralização/descentralização  é  necessário  ao  desenvolvimento  de  uma  educação  mais 

adequada às particularidades locais.
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 Peroni (2003) salienta que a descentralização restrita ao aparelho de Estado pode-

se dar  de  uma esfera  de  governo para  outra  (da  União  para  estados  ou de  estados  para 

municípios), ou no interior de uma esfera de governo. Entretando, destaca também que pode 

consistir na descentralização do aparelho de Estado para a sociedade, mediante os processos 

de privatização, de terceirização e de publicização.

A proposta de descentralização do ensino no Brasil, base da política educacional 

dos  anos  de  1990,  em  especial,  a  partir  de  1995,  no  governo  do  presidente  Fernando 

Henrique Cardoso, ocorreu em um contexto de grande competitividade internacional, cuja 

regra era a desregulamentação da economia, como forma de eliminar os obstáculos ao livre 

jogo do mercado. Houve a tentativa da retirada das responsabilidades do Estado, ou seja, a 

diminuição do Estado no tocante às políticas sociais, e a educação é parte desse processo. 

De acordo com Peroni (2003), o Brasil, na década de 1990, no contexto da reforma do Estado 

que propôs a administração gerencial  com a lógica do mercado,  ajustou-se à política dos 

organismos internacionais, sobretudo do FMI, cuja determinação é a diminuição dos gastos 

públicos.   

Nas  reformas  implantadas  no  setor  educacional,  a  partir  de  1995,  a 

descentralização constitui um conceito primordial nos discursos oficiais, considerando que a 

estratégia  da  descentralização  deve  traduzir-se  em maior  eficácia  e  eficiência  do sistema 

educacional.  Afirmam Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) que o Estado adota um tipo de 

gestão  que  mescla  aspectos  de  descentralização  e  centralização:  “Descentraliza  decisões 

operacionais  específicas  e  responsabilidade  pela  eficiência  da  escola,  contudo  acirra  o 

controle  sobre  decisões  estratégicas  −  avaliação,  currículo,  programa  de  livro  didático, 

formação de professores, autorização de cursos e escolha de dirigentes” (p. 99). 

No  decorrer  do  processo  de  implantação  das  políticas  educacionais,  foram 

estabelecidas, pelo governo federal,  novas regulamentações para organização e gestão dos 

sistemas  de  ensino,  e  em decorrência,  dos  processos  de  descentralização.  Para  Casassus 

(2001), 

a  descentralização  tem  sido  um  processo  de  redistribuição  de  poder 
mediante  a  entrega  de  poderes  às  instâncias  administrativamente 
inferiores.  Não  obstante,  ao  mesmo  tempo,  o  centro  ficou  com  as 
atribuições estratégicas e foram sendo geradas novas funções nesse nível, 
de sorte que a descentralização vem sendo aparelhada com processo de 
centralização (...) (p. 27).
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Segundo Casassus (1989), na América Latina, a experiência tem evidenciado dois 

processos gerais no processo de descentralização: a desconcentração e a descentralização. A 

desconcentração reflete processos cujo objetivo é o de assegurar a eficácia do poder central, e 

a  descentralização  tem  o  mesmo  propósito  em  relação  ao  poder  local.  Verifica-se  na 

observação do autor que a primeira refere-se à mera transferência de encargos, ficando as 

decisões por conta do poder central, e a segunda, que as instâncias locais com um grau de 

autonomia definem os mecanismos de organização e administração do sistema de ensino. 

Oliveira  (1999)  apropria-se  da  expressão  centro  para  análise  do  binômio 

centralização/descentralização. Na descentralização, há um afastamento do centro, ou seja, as 

decisões  e  as  definições  de  ações  para  a  alocação  de  recursos,  em  graus  variados  de 

autonomia,  são  tomadas  em  instâncias  outras  que  não  as  centrais.  Para  o  autor,  a 

centralização pressupõe a tomada de decisão em um núcleo central, por um pequeno grupo, 

que expressa a vontade política do centro, com jurisdição sobre determinado território, com 

poder  sobre  recursos  humanos,  financeiros,  definição  de  linhas,  planos  e  programas  e 

controle sobre a sua execução. Com a normatização na área educacional a partir da década de 

1990, evidencia-se a centralização, pois a legislação promulgada em 1996 direciona a oferta, 

financiamento, gestão e interfere na decisões dos professores em sala de aula.   

A descentralização da educação proposta pela lógica econômica neoliberal apoia-

se na  idéia  estratégica  de  eficiência  administrativa  e  de  redução de  custos.  Esse  projeto 

significa,  de  acordo  com Bianchetti  (2005),  delegar  a  responsabilidade  da  educação  aos 

âmbitos  estaduais  e  municipais,  supondo que as unidades menores  de gestão sejam mais 

propensas  às  dinâmicas  do  mercado  e  mantenham  uma  relação  mais  direta  com  os 

promotores da demanda.

Conforme  Hevia  (apud  OLIVEIRA,  1999),  a  desconcentração  refere-se  à 

delegação  de  determinadas  funções  a  entidades  regionais  ou  locais  que  dependem 

diretamente do outorgante, à estrutura de decisão do poder. Por descentralização, entende o 

autor que as entidades regionais ou locais, com graus significativos de autonomia, definem as 

formas próprias com as quais organizam e administram o sistema de educação pública em 

suas respectivas áreas de ação.  
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Examinado a questão da descentralização,  Lobo (1990, p. 7) classifica em três 

possíveis vertentes as formas pelas quais elas se expressa: 

1 −  “da administração direta para indireta”, tratando-se, neste caso, da 
formação  de  “empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista, 
autárquias, funções que, sob a justificativa da necessidade de agilização 
das ações governamentais, compõem hoje um corpo poderoso à margem 
do controle central”;  
2  −    “entre  níveis  de  governo”,  referindo-se  às  relações 
intergovernamentais, implicando na delegação de maior poder aos Estados 
e Municípios, incluindo a dimensão financeira (redistribuição das receitas 
públicas)  e  a  político-institucional  (reordenamento  das  competências 
governamentais);
3 −    “do Estado para a sociedade civil”, já foram apresentadas as críticas 
ao primeiro grupo, representado pelos privatistas. Em relação ao segundo 
grupo, representado pelos que defendem “uma articulação maior entre a 
sociedade civil e o Estado”, há que se apontar o risco que se corre em 
relação à privatização. 

Na segunda e terceira vertente, identificam-se características da desconcentração. 

Na  segunda,  aparece  a  delegação  de  poderes  aos  estados  e  aos  municípios,  porém,  o 

direcionamento das políticas  permanece no poder central.  Na terceira,  ressalta-se ainda a 

participação da sociedade civil na formulação, implantação e avaliação das políticas públicas, 

visando a transparência e a democratização do processo.   

Menezes (2001) expõe o ideal de descentralização da reforma implementada nos 

meados dos anos de 1990, que transferiu a responsabilidade sobre a execução do gasto, mas 

não se alteraram, de modo significativo, os processos decisórios em relação à concepção da 

política educacional, que continua concentrada na cúpula do Ministério da Educação, e que o 

autor denomina “descentralização tutelada”.

Lagares  (2008)  revela  que  essa  proposta  de  descentralização  veio  associada  a 

aspectos que podem impedir  a  verdadeira  democratização  na organização e  na gestão da 

educação municipal: aspectos de recentralização, de homogeneização e da ressignificação.

Para a autora, são aspectos de recentralização o desenho de programas específicos 

desenvolvidos pela União. As sistemáticas de convênios, subvinculações, financiamento, que 

não consideram as profundas diferenças nas condições financeiras, políticas e administrativas 

dos  municípios,  contrapõem-se  à  autonomia  na  elaboração  de  planos  de  trabalho 
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diferenciados,  pois  associam o repasse de recursos financeiros  à realização de programas 

federais, independentemente das necessidades reais de cada localidade.

Quanto  aos  aspectos  de  homogeneização,  Lagares  (2008)  analisa  o 

estabelecimento  de  um modelo  único  de  financiamento  para  o  país  e  da  sistemática  de 

transferência voluntária de recursos gera a presença dos mesmos programas nos municípios 

brasileiros.  Ao delimitar  os  temas  para  elaboração  de  planos  de  trabalho,  os  municípios 

passam a reproduzir e a conservar as propostas do governo central, apesar da diferença de 

fatores estruturais, como a capacidade fiscal e técnica, a dimensão da população, o número 

de matrículas, a formação dos trabalhadores da educação.

Lagares (2008) observa que os aspectos de ressignificação são revelados quando 

os  municípios  mantêm  uma  dinâmica  de  apropriação  e  ressignificação  de  programas  e 

propostas  desenvolvidas  pelo  governo  federal  como  se  fossem  de  origem  local.  Os 

mecanismos decisórios ficam restritos ao Ministério da Educação que define as diretrizes 

educacionais. 

De acordo  com Casassus  (1989),  os  processos  gerais  de  descentralização  são 

efetivados  por  intermédio  de  três  modalidades:  regionalização,  municipalização  e 

nuclearização.  A  regionalização  pode  compreender  um  ou  mais  estados  ou  grupos  de 

municípios.   A nuclearização  é  concebida  como nova forma organizativa,  constituída  de 

escolas  rurais  dispersas  e  com  problemas  semelhantes,  na  qual  se  utiliza  o 

microplanejamento e se observa estreita vinculação com o meio no qual estão inseridas. A 

modalidade municipalizadora, no caso brasileiro compreende três possibilidades: o município 

assume totalmente todo o ensino básico, em um ou mais níveis, no âmbito de sua jurisdição; 

o município encarrega-se de parte das matrículas,  convivendo no mesmo território com a 

rede estadual; o município responsabiliza-se por determinados programas (merenda escolar, 

transporte  de  alunos,  construções  escolares,  funcionários  postos  à  disposição  das  escolas 

estaduais, por exemplo), que  são desenvolvidos na rede estadual.

A  reestruturação  da  política  educacional  dos  anos  1990,  de  caráter 

descentralizador, induziu o processo de municipalização do ensino fundamental. A criação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) contribuiu significativamente para esse processo. Os dados do Censo 

Escolar (1997) expressam, que as matrículas na rede municipal no país que correspondiam a 
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37%  do  total  das  matrículas  na  rede  pública,  após  a  criação  do  Fundef,  aumentaram 

progressivamente, atingindo, em 2006, 52% das matrículas. 

Nesse sentido, Pinto (2007) esclarece que

o principal fator responsável por está mudança no perfil  de atendimento 
educacional  no  país  foi  o  FUNDEF.  Ao  atrelar  parcela  dos  recursos 
vinculados  à  educação  à  matrÍcula  no  ensino  fundamental  regular,  este 
fundo induziu um processo de municipalização sem precedentes no Brasil 
(p. 879).

O processo  de  descentralização  por  intermédio  da  municipalização  do  ensino 

fundamental  tem levado os municípios a ampliarem significativamente a responsabilidade 

pela  oferta da educação básica,  em especial,  o ensino fundamental,  porém sem levar  em 

consideração suas condições e recursos disponíveis. 

Em estudo realizado por Arelaro (2007), uma avaliação preliminar dos dez anos 

da implantação do Fundef revelou que, do ponto de vista de arrecadação de tributos, cerca de 

70% dos municípios dependem, exclusivamente, do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM)  para  as  suas  despesas  regulares,  ou  seja,  para  sua  sobrevivência.  Evidencia-se, 

portanto,  que  a  maioria  dos  municípios  brasileiros  não  tem  autonomia  financeira,  nem 

condições de adquiri-la, a curto e médio prazo, a menos que se adote uma reforma tributária 

radical no Brasil. 

A proposta  de descentralização  do ensino por  meio  da institucionalização  dos 

sistemas municipais de educação apresenta dois fatores que devem ser considerados nesse 

contexto: o primeiro dá-se com a efetivação dos municípios como entes da federação desde a 

promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), e o segundo, por meio da aprovação 

da Lei no 9.394/1996, que prevê a organização de sistemas municipais de ensino, com as 

seguintes  opções:  a)  compor  seu respectivo  sistema  de  ensino;  b)  integrar-se  ao  sistema 

estadual de ensino, ou c) compor com o Estado um sistema único (BRASIL, 1996a).

Lagares (2008) apresenta os mecanismos definidores da expansão de sistemas e 

redes municipais de educação no país, a Emenda Constitucional  no 14, de 12 de setembro de 

1996 e a Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996  que a regulamentou, ao subvincular um 

percentual  dos  recursos  tributários  dos  municípios  e  estados  destinados  à  manutenção  e 

desenvolvimento do ensino como um todo ao ensino fundamental. E, ainda, a reorganização 

das competências dos entes federados atribuindo aos municípios, além da obrigação com o 
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ensino  fundamental,  em  colaboração  com  o  estado,  a  responsabilidade  pela  oferta  da 

educação infantil, e não apenas com o pré-escolar.

  De acordo com Lagares (2008), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

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

um outro mecanismo que incentiva a organização e a gestão da educação pelos municípios, 

com aspectos de descentralização financeira e de recentralização. 

Outro  instrumento  que  contribuiu  para  o  fortalecimento  do  processo  de 

descentralização foi o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (Prasem), 

criado  em  1997  pelo  MEC,  por  intermédio  do  Fundo  de  Fortalecimento  da  Escola 

(Fundescola). É preciso salientar que o Prasem, modelo de assistência técnica aos municípios 

brasileiros, incentivou o processo de descentralização pela institucionalização dos sistemas 

municipais de ensino. Um conjunto de informações sobre as políticas educacionais, definidas 

a  partir  da  promulgação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  e  da  Emenda 

Constitucional no 14/1996, que criou o Fundef, e políticas e programas do MEC (BRASIL, 

2001)  foram organizadas  e  sistematizadas  trabalhadas  com os  secretários  municipais  de 

educação. 

1.4 Sistema municipal de ensino: retomando conceitos 

A  Constituição  Cidadã,  de  1988  possibilitou  aos  municípios  instituírem  seus 

sistemas  próprios  de  ensino.  Para  compreender  a  concepção  de  sistema  municipal  de 

educação  torna-se  essencial  o  entendimento  do  termo  sistema,  de  origem  grega,  e  que 

significa combinar, ajustar e formar um conjunto.

De  acordo  com  o  Dicionário  de  Filosofia  (ABBAGNANO,  2007,  p.  1077), 

sistema significa “qualquer totalidade ou todo organizado; conjunto contínuo de partes que 

têm inter-relações  diversas”.  A relação  de  coerência  entre  as  partes  do  todo organizado 

estabelece  processos que visam alcançar determinado fim.

Segundo  Gadotti  e  Romão  (1993),  o  sistema  constitui-se  em  uma  reunião  e 

ordenação de acordo com um determinado fim ou objetivo, que reúne elementos de maneira 

intencional, implicando o que os autores chamam de unidade na diversidade, sem perder a 

diversidade, mas adquirindo novos significados, como partes do todo. 
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Para Saviani (2008), o termo 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 decorrentes dos valores que estão na base da finalidade 

preconizada.  Assim,  sistema  significa  organização  sob  normas  comuns.  Nas  sociedades 

modernas,  a instância dotada de legitimidade para legislar,  isto é, para definir e estipular 

normas comuns que se impõem a toda coletividade, é o Estado. Assim, só se pode falar em 

sistema, em sentido próprio, na esfera pública. Por isso, as escolas particulares integram o 

sistema  quando  fazem  parte  do  sistema  público  de  ensino,  subordinando-se,  em 

consequência, às normas comuns que lhes são próprias. 

Considera-se  a  concepção  de  sistema  como  um  conjunto  de  elementos  que 

interagem dinamicamente entre si. Para Duarte (2003, p. 10), sistema de ensino corresponde 

a um “conjunto de órgãos e entidades estatais e/ou privadas (lucrativas ou não lucrativas) 

submetidas ao poder público de um dos entes federados”, com a intenção de atingir o mesmo 

objetivo.      

Conforme Vasconcelos (2003), os sistemas de ensino compõem-se do conjunto de 

elementos  distintos  que,  reunidos  em  torno  de  objetivos  comuns,  formam  um  todo 

administrado para um mesmo fim – no caso, a educação.  Um sistema de ensino é constituído 

pelos seguintes elementos: escolas, prédios, equipamentos, bibliotecas, laboratórios, alunos, 

professores,  funcionários,  equipes  administrativas  e  pedagógicas,  currículos,  conteúdos, 

metodologia, avaliação das instituições de educação, tanto públicas quanto privadas, de uma 

mesma rede de ensino.

Em 2000, Carlos Jamil Cury (2000), do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

apresentou no Parecer no 30/2000, esclarecimentos sobre o conceito de sistema de ensino, em 

atendimento à solicitação feita pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(Uncme): 

Conforme Cury (2000),  o sistema de ensino compreende instituições  escolares 

responsáveis pela oferta da educação escolar segundo níveis  e etapas discriminadas,  com 

normas educacionais que, isentas de antinomias, dêem organicidade e unidade ao conjunto 

sob o influxo dos princípios,  finalidades,  valores e deveres da educação estabelecidos  na 

Constituição e na LDB e sob responsabilidade do órgão executivo. Cury definiu sistema de 

ensino como
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o  conjunto  de  campos  de  competências  e  atribuições  voltadas  para  o 
desenvolvimento da educação escolar que se materializam em instituições, 
órgãos executivos e normativos, recursos e meios articulados pelo poder 
público  competente,  abertos  ao  regime  de  colaboração  e  respeitadas  as 
normas gerais vigentes (CURY, 2000, p. 11).

Os sistemas de ensino são autônomos entre si com incumbências diferenciadas. 

Pressupõe-se uma organização da educação nacional em que estejam presentes articulação, 

coordenação, ausência de antinomia e unidades nos fins (BRASIL, CNE/CEB, Parecer no 30, 

2000, p. 9).

De  acordo  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei   no 

9.394/1996 (art.  16, 17 e 18),  o sistema federal  de ensino compreende as instituições  de 

ensino  mantidas  pela  União,  tanto  de  educação  básica  quanto  superior,  instituições  de 

educação  superior  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  os  órgãos  federais  de 

educação. Os sistemas de ensino estaduais e do DF compreendem as instituições de educação 

básica e superior, mantidas pelo poder público estadual ou do DF, instituições de educação 

superior, mantidas pelo poder público municipal, instituições de ensino fundamental e médio, 

criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada,  órgãos  de  educação  estaduais  e  do  DF, 

respectivamente. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de educação 

infantil, de ensino fundamental e médio mantidas pelo poder público municipal, instituições 

de  educação  infantil,  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  órgãos  municipais  de 

educação. 

De acordo com Saviani  (2000),  para  a  construção  de um sistema  educacional 

devem-se  observar  três  condições  básicas:  a)  consciência  dos  problemas  da  situação, 

necessários  para  passar  da  atividade  assistemática  à  sistematização;  b)  conhecimento  da 

realidade (as estruturas), seus problemas, a fim de mudar a realidade; c) formulação de uma 

pedagogia  (teoria  educacional),  para  indicar  os  objetivos  e  meios  que  tornem possível  a 

atividade  comum intencional.  Nesse  sentido,  a  transformação da realidade  cotidiana  será 

ultrapassada  por  meio  de  uma  teoria  pedagógica  que  leve  a  uma  atividade  educativa 

intencional comum, ou seja, uma atividade intencional, refletida e sistematizadora, que é a 

consciência refletida. 

Para Sari (2001), os seguintes passos são indicados para a institucionalização do 

sistema municipal de ensino:
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a) decisão pelo sistema de ensino próprio, por meio de ampla discussão 
com a comunidade local, e definição do período de implantação;
b) análise da Lei Orgânica Municipal e encaminhamento das necessárias 
alterações, quando for o caso, ou seja, somente se nela houver dispositivos 
que contrariem a instituição do Sistema Municipal de Ensino;
c)  elaboração  do projeto da  Lei  do Sistema  Municipal  de  Ensino,  uma 
competência  exclusiva  do  município,  portanto  não  depende  da 
concordância prévia do estado;
d) organização ou reorganização dos órgãos educacionais – administrativo 
e  normativo,  a  fim  de  reunir  as  condições  necessárias  para  dar 
consequência à autonomia conquistada, pela atuação qualificada capaz de 
promover as mudanças e os avanços requeridos;
e) comunicação sobre decisão tomada à Secretaria de Educação do Estado 
e ao Conselho Estadual de Educação (p. 83).

Enquanto não se completar a organização do sistema municipal de ensino e não se 

formalizar a devida comunicação aos órgãos referidos, será mantido o vínculo normativo do 

município ao sistema estadual de ensino. Feita a comunicação,  não é necessário aguardar 

pronunciamento dos referidos órgãos estaduais, uma vez que a decisão é do município e a 

eles não cabe autorizar ou desautorizar o processo.

Conforme Souza e Faria (2003), em face da atribuição de uma maior autonomia 

aos municípios, eles viram-se diante de desafios concernentes: à sua participação no regime 

de  colaboração,  de  forma  solidária,  com  aos  estados  e  União;  à  previsão  da  educação 

municipal, como capítulo específico, a formulação de suas leis orgânicas (LOs); a elaboração 

dos Planos Municipais de Educação (PMEs), a constituição de seus Conselhos de Educação e 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. 

Quanto à existência de um sistema nacional de educação no Brasil, Saviani (2008) 

argumenta que o país continua postergando a possibilidade de organizá-lo, pois, conforme o 

autor, sistema refere-se ao conjunto que articula, em um todo coerente, as várias partes que o 

integram.

Na Constituição Federal  de 1988, não há referência  a um sistema nacional  de 

educação.  A lei  define a  existência  de sistemas  de ensino nas esferas federal,  estadual  e 

municipal.  Conforme esclarecem Muranaka e Minto (2007), a “Constituição não explicita 

claramente a intenção de organizar um sistema nacional de educação”, e a constituição de um 

sistema  nacional  de  educação  “implica  o  estabelecimento  de  normas  comuns  a  todos, 

articuladas  e  ordenadas  pela  prática  política  dos  sujeitos  interessados,  instituídas  em um 

corpo doutrinário e normativo” (p. 45). 
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Nesse  sentido,  Gadotti  (2000)  afirma  que  os  vários  subsistemas  funcionam, 

frequentemente,  como  estruturas  justapostas.  Não  há  articulação  entre  eles,  não  há  um 

conjunto harmônico de relações entre as partes. A discussão acerca de um sistema nacional 

de educação torna-se bastante complexa, pois sua inexistência tem demonstrado a falta de 

unidade e incoerência nas decisões em relação às políticas educacionais. 

Vale ressaltar os obstáculos para a construção do sistema nacional de educação no 

Brasil apresentados por Saviani (2008): 

1  −  os  obstáculos  econômicos,  traduzidos  na  tradicional  e  persistente 
resistência à manutenção do ensino público;
2 − obstáculos políticos, expressos na descontinuidade das iniciativas de 
reforma da educação;
3  −  os  obstáculos  filosóficos-ideológicos  representados  pelas  idéias  e 
interesses contrários ao Sistema Nacional de Educação;
4  −  os obstáculos legais, correspondentes à resistência à aprovação de 
uma  legislação  que  permita  a  organização  do  ensino  na  forma  de  um 
sistema nacional em nosso país (p. 9-17).

A discussão referente à organização do sistema nacional de educação no Brasil 

deverá avançar para a materialização de um sistema articulado de ensino, tendo em vista o 

estabelecimento  de  uma atuação  cooperativa  e  coordenada  entre  os  entes  federados,  que 

considere  as  diferenças  regionais  e  os  recursos  financeiros  disponíveis.  Cabe  ao  Estado 

exercer as funções redistributiva e supletiva, de forma a garantir o que define a Constituição 

Federal de 1988, art. 211, parágafo 1o, “garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios” (BRASIL, 1988).

1.4.1 Sistema municipal de ensino: aspectos para análise da gestão   

A interdependência entre os sistemas não pode ser entendida como subordinação, 

mas, segundo Cury (2002), deve-se constituir uma nova estrutura institucional cooperativa. 

Dessa forma, as relações intergovernamentais devem superar a relação hierárquica entre os 

governos federal, estadual e municipal até então existente.  
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O artigo 211 da Constituição de 1988 define que a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios devem organizar em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. 

Em  consonância  com  a  Carta  Magna,  a  LDB,  art.  8o,  regulamenta  o  processo  de 

institucionalização dos sistemas de ensino e sua forma de organização. Conforme Sarmento 

(2005), 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 

1990, que afirma autonomia do município. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei no 9.394/1996, no seu art. 11 

(BRASIL, 1996a), define as incumbências dos municípios: organizar, manter e desenvolver 

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

educacionais da União e dos estados, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, 

baixar normas complementares para o sistema de ensino, oferecer a educação infantil  em 

creches  e  pré-escolas,  e,  com prioridade,  o  ensino  fundamental,  permitida  a  atuação  em 

outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 

sua área de competência  e com recursos acima dos percentuais  mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Em  relação  à  autonomia  político-administrativa  dos  sistemas  municipais  de 

ensino no texto da LDB/1996, Duarte (2003), apresenta um duplo movimento: possibilita à 

União, aos estados e municípios a livre organização de seus sistemas de ensino (art. 8o, § 2o) 

e  estabelece,  apenas  para  os  municípios,  a  atribuição  de  integração  de  seus  órgãos  e 

instituições oficiais às políticas e planos educacionais da União e dos Estados (art. 11, inciso 

I). A lei garante a autonomia do sistema de ensino, mas em conformidade com as diretrizes 

educacionais nacionais e estaduais. 

O art. 14 da Lei no 9.394/1996 (BRASIL, 1996a) define que os sistemas de ensino 

devem  estabelecer  normas  para  o  desenvolvimento  da  gestão  democrática  nas  escolas 

públicas de educação básica. Essas normas devem garantir a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

A gestão democrática está sendo entendida como um processo de aprendizado e 

de luta política que não se submete aos interesses do processo produtivo, com o intuito de 

atender somente às normas e controle dos sistemas. Ela é compreendida conforme  Dourado 
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(2000) como prática educativa que vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de 

sua relativa  autonomia,  a  possibilidade  de criação de canais  de efetiva  participação  e  de 

aprendizado do ‘jogo’democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de poder 

autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas. 

No caso da escola, a sua autonomia foi estabelecida na LDB/1996, art. 15, que 

define “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 

que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL, 1996a). A 

autonomia  a  que  se  refere  à  legislação  é  relativa,  depende,  de  as  instâncias  superiores 

definirem  até  que  ponto  as  escolas  do  sistema  poderão  decidir  sobre  o  seu  próprio 

funcionamento, dos mecanismos que estabelecem a sua efetivação concreta e da concepção 

de autonomia.  

A  concepção  de  autonomia  das  escolas  ultrapassa  a  dimensão  jurídico-

administrativa, ou seja, a simples transferência de encargos. Barroso (2000, p 17) esclarece 

que o desenvolvimento de uma política de reforço da autonomia das escolas, mais do que 

“regulamentar” o seu exercício, deve criar as condições para que ela seja “construída” em 

cada escola,  de acordo com as suas especificidades locais  e em respeito aos princípios e 

objetivos do  sistema público nacional de ensino.

A administração central dos sistemas de ensino, na sua maioria, busca controlar as 

ações  das  escolas  que  buscam  concretizar  sua  autonomia  administrativa,  pedagógica  e 

financeira, de acordo com uma lógica gerencial de administração. Para Mendonça (2001), 

pode-se  verificar  que  os  documentos  são  muito  parcimoniosos  no  estabelecimento  de 

mecanismos concretos que caracterizam a faculdade de a escola governar-se por si própria, 

mas profusos em estabelecer limites que barram a sua autonomia.

A autonomia está sendo compreendida, conforme Barroso (2000, p. 17), “como 

expressão da unidade social que é a escola e não pré-existe à acção dos indivíduos. Ela é um 

conceito  construído  social  e  politicamente,  pela  interação  dos  diferentes  actores 

organizacionais, numa determinada escola”. É na ação concreta dos indivíduos, no exercício 

da autonomia, que vai sendo construída coletivamente a identidade da escola. 

Dessa  forma,  o  envolvimento  da  comunidade  local  faz-se  essencial,  pois  a 

autonomia só vai se efetivar se houver o envolvimento e participação direto da comunidade 
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nas  decisões  para  bem coletivo.   Para  Habermas  (apud  GUTIERREZ;  CATANI,  2000) 

“participar  significa  que  todos  podem  contribuir,  com  igualdade  de  oportunidades,  nos 

processos  de  formação  discursiva  da  vontade”,  ou  seja,  “participar  consiste  em ajudar  a 

construir comunicativamente o consenso quanto a um plano de ação coletivo” (p. 62).

A implantação dos conselhos escolares é uma forma, um mecanismo de garantia 

da  participação  da  comunidade  escolar,  porém o  funcionamento  desse  colegiado  não  se 

efetivou em alguns municípios  e,  em outros nos quais  foram legalmente  instituídos,  tem 

apresentado  um  funcionamento  inadequado,  pois  a  participação  não  se  efetivou  nesses 

espaços. Em estudo realizado por Mendonça (2001, p. 69), a escola pública ainda é vista 

pelos usuários como “propriedade do governo ou do pessoal que nela trabalha. O professor 

comporta-se como dono do seu cargo, dos alunos e de suas classes. O diretor funciona como 

guardião dessa concepção, evitando interferências de servidores e de pais”. Tem ocorrido no 

interior  dos estabelecimentos  de ensino a monopolização  dos foros de participação  pelos 

diretores, professores e funcionários.  

De acordo com Bordignon e Gracindo (2001),

participação requer o sentido da construção de algo que pertence a todos e 
que tem diretamente a ver com a qualidade de vida de cada um, seja no 
sentido da realização pessoal, seja pelos benefícios sociais que dela advém. 
O compromisso, que gera a participação, requer a repartição coletiva do 
sucesso, não apenas da responsabilidade. A participação e o compromisso 
não se referem apenas à comunidade interna, mas devem buscar alianças 
com a comunidade externa, a quem a escola serve e pertence efetivamente, 
promovendo a cooperação interinstitucional (p. 171). 
  

Observa-se  que  os  elementos  fundantes  para  a  construção  de  um  sistema 

municipal  de ensino com princípios  democráticos  constitui-se na efetiva participação dos 

profissionais da educação, da comunidade escolar e comunidade local nas decisões no âmbito 

da escola; É indispensável um outro elemento instituído pelo sistema municipal de ensino, a 

autonomia pedadógica, administrativa e financeira das unidades de ensino, que possibilite o 

envolvimento dos sujeitos na construção e organização da escola. 

De acordo com Oliveira (2006), a constituição de sistemas municipais de ensino 

pode ser um instrumento democratizante capaz de contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino,  porém,  é  preciso  atentar  para  a  sua  forma:  como  é  implementado,  em  que 

circunstâncias e em que condições. 
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Nesse sentido, o capítulo II tem como objetivo investigar como se deu processo 

de municipalização do ensino e a institucionalização do Sistema Municipal de Educação de 

Goiatuba-GO, buscando ainda verificar  se a organização do sistema municipal  de ensino 

contribuiu para a democratização da educação municipal.     

CAPÍTULO II

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE GOIATUBA NO 

PERÍODO 1997-2004  
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O objetivo  deste  capítulo  é  conhecer  e  analisar  a  implantação  do processo de 

municipalização  e  institucionalização  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  do  Município  de 

Goiatuba-GO, no período de 1997-2004. Investiga, para tanto, os aspectos fundamentais do 

município de Goiatuba, em especial, das políticas educacionais para o desenvolvimento de 

práticas democráticas no interior do sistema e das escolas.   

2. 1 Caracterização geral do município de Goiatuba
 

O município de Goiatuba está localizado a 173 km da capital do estado de Goiás, 

Goiânia, na Mesorregião Sul Goiano e pertence à Microrregião do Meia Ponte. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiatuba ocupa uma área de 2.475,10 

km² com uma população de, aproximadamente, 32.220 habitantes (IBGE, 2009a).

Foi elevado à categoria de distrito, em 1900, com a denominação de Bananeiras, 

subordinado ao município de Santa Rita do Paranaíba, atual Itumbiara. Pela lei estadual n˚. 

631,  de  12  de  junho  de  1919  foi  anexado  ao  município  de  Morrinhos.  Foi  elevado  a 

município pelo Decreto-lei no  627, de 21 de janeiro de 1931, e a denominação atual veio por 

força do Decreto-lei estadual  no 1.233, de 31 de outubro de 1938 (IBGE, 2009a). 

De acordo com o quadro 1 , em relação aos aspectos políticos, vale ressaltar que a 

cidade foi administrada por prefeitos nomeados pelo interventor federal de Goiás, no período 

de 1931-1948. A partir de 1948, vários partidos ― Partido Social Democrata (PSD), Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), União Democrática Nacional (UDN), Movimento Democrático 

Brasileiro  (MDB),  Aliança  Renovadora  Nacional  (ARENA),  Partido  Democrático  Social 

(PDS),  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB)  ―  revezaram-se  na 

administração municipal.  O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) foi o 

que ocupou por mais vezes (seis), a direção do executivo municipal (1970-1973, 1983-1988, 

1989-1992, 1993-1996, 2005-2008, 2009-2010), seguido pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), (1955-1957, 1961-1966, 1997-2000, 2001-2004) (GOIATUBA, 2009).

Quadro 1 – Prefeitos e secretários municipais de educação (1955-2009)

Período Partido 
político

Prefeito Secretários de Educação

1955-1957 PTB Antônio Rodrigues de Freitas -
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1957-1959 José Martins de Paula* -
1959-1961 PSD Francisco Evaristo de Oliveira -
1961-1966 PTB Joaquim Rosendo P. Filho -
1966-1970 UDN Divino Garcia Rosa -
1970-1973 MDB Sebastião Vicente Rosa -
1973-1977 ARENA Clovis Rodrigo do Vale -
1977-1983 PDS Ronaldo Vieira dos Santos -
1983-1988 PMDB Jairo Borges de Oliveira Djanira Rosa Ribeiro
1989-1992 PMDB Ayrton Sebastião Alla Nely Marques de Moraes
1993-1996 PMDB Jairo Borges de Oliveira Adelina Alves de Castilho

1997 à
31/05/2000

PTB Hermes Traldi Neto Fátima Glória Silva de Oliveira
Maria Tarsila Ciarrocchi Traldi

01/06/2000
a 31/12/2000

PTB Godofredo Jerônimo
da Silva**

José Eduardo Rodrigues

2001-2004 PTB Godofredo Jerônimo da Silva Railda Soares Buzaim
2005-2008 PMDB Marcelo Vercesi Coelho Luzia Ferreira Salgado

Marcos Pereira Vieira
2009 PMDB Marcelo Vercesi Coelho Wellington Francisco de 

Carvalho
Fonte: Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (2009).15

* Presidente da Câmara Municipal de Goiatuba que assumiu o poder executivo após afastamento do prefeito. 
* * Vice-prefeito que assumiu o cargo de prefeito após afastamento do chefe do poder executivo.

  

Gracindo (1994), ao estudar as propostas dos partidos políticos brasileiros para a 

área da educação no período de 1988 a 1992, apresenta um estudo sobre a coerência entre o 

proclamado e o real, entre o dito ou o escrito e o praticado ou feito dos representantes dos  18 

partidos com assento no Congresso Nacional. Ela analisa as decisões dos partidos políticos 

para a educação brasileira no período da elaboração da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

de Diretrizes  e  Bases  da Educação  (LDB),  Lei  no 9.394,  de 20 de dezembro de  1996 e 

conclui que o tipo de partido pode ser determinante para a existência da coerência entre o 

escrito, o dito e o feito. 

Segundo Gracindo (1994), os partidos políticos brasileiros podem ser divididos 

em  três  grupos  considerando-se  suas  propostas  para  área  da  educação:  partido 

conservador/invariente, mudancista e transformador.

15 Até 5 de fevereiro de 1984, os assuntos relacionados à área da educação ficavam sob a responsabilidade do 
Departamento de Educação, mas a partir de 6 de fevereiro de 1984, por meio da Lei  no 752 (GOIATUBA, 
1984), o departamento passa a receber nova denominação, Secretaria de Educação e Cultura. 
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O primeiro grupo, invariante, apresenta proposta anti-democrática, centralizadora 

e autoritária. Entende que o objetivo da educação é formar mão-de-obra, adaptar o homem ao 

seu meio para garantia da crescente acumulação do capital. 

O  partido  mudancista  propõe  educação  como  direito  social  para  mudança  na 

realidade social concreta, atendendo aos interesses capitalistas. Tem o objetivo de adequar os 

objetivos educacionais às transformações na sociedade capitalista. 

O terceiro grupo, o transformador, revela ser o mais democrático dos três grupos. 

Tem como proposta a formação de um cidadão que seja sujeito das transformações sociais 

desejadas. Nesse sentido, defende uma educação libertadora e transformadora da sociedade.

O quadro I mostra que os partidos que mais vezes administraram o município de 

Goiatuba foram PMDB e PTB. O primeiro faz parte do grupo mudancista que, conforme 

Gracindo (1994), parece desejar mudanças no capitalismo vigente: defende um capitalismo 

mais “civilizado”, acenando para um modelo de Estado e de sociedade que se aproxima do 

“Estado do bem-estar”. Propõe revisões de estratégias, mas não de estruturas. O segundo 

coloca-se no grupo do partido invariante, que possui uma atitude bastante conservadora e 

desempenha, no cenário político brasileiro, o papel de manutenção da realidade vigente, de 

um capitalismo baseado na transferência de tecnologia, cuja ideologia acena para os direitos 

sociais (não atendidos), buscando distribuição justa de bens. 

2.2 Caracterização da educação ofertada no município

2.2.1  Educação  infantil  e  ensino  fundamental:  condições  de  oferta,  acesso  e 

permanência na rede

O atendimento à educação infantil, em especial nas creches,  na rede municipal de 

ensino em Goiatuba tem sido, como na  maioria dos municípios do Brasil, marcado pela idéia 

de  assistência  e  de  amparo  às  crianças  de  famílias  de  baixa  renda.  As  unidades  de 

atendimento às crianças de zero a seis anos eram administradas pela Secretaria de Assistência 

Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria da Saúde.  
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As duas creches16 do município existentes no período de 1997-2004, Creche Lar 

Menino  de  Jesus  e  Creche  Paz  e  Amor,  funcionavam em período  integral,  atendendo  a 

crianças de zero a seis anos.  Cada uma dispunha de uma sala de aula para atendimento de 

crianças  de  quatro  a  seis  anos,  pré-escola.  Os  profissionais  não  possuíam  a  formação 

específica, e, na maioria das vezes, eram recreadoras ou pessoal com desvio de função, como 

servidores gerais que atuavam nessa etapa da educação básica 

O atendimento nas creches é pouco significativo no município diante da demanda. 

De acordo com dados do IBGE (2009a), em 2000, a população em Goiatuba com menos de 

um ano,  era de 473, com um ano, 524, com dois anos, 520, três anos, 514, quatro anos, 534, 

cinco anos, 582, e seis anos, 574 crianças. Conforme os dados apresentados na tabela 1, em 

2000, 2,26% das crianças nessa faixa etária foram atendidas nas creches do município. Em 

2001, apenas 4,19%, 2002, com 3,74% de atendimento,  2003, 4,08%, 2004, 4,6%, 2005, 

4,67%, e 2006, 4,54%.

 

Tabela 1 – Matrícula inicial na educação infantil (creche e pré-escola) no município de Goiatuba, por 

dependência administrativa, no período de 1999-2005

Ano

Dependência administrativa
Estadual Municipal Privada

Creche
Pré-

escola

Alfabe-

tização
Creche

Pré-

escola

Alfabe-

tização
Creche

Pré-

escola

Alfabe-

tização
1999 0 275 0 138 419 506 0 53 36
2000 0 0 183 84 67 465 9 78 73

2001 0 55 125 156 319 504 5 205 98
2002 0 27 106 139 527 406 0 196 95

2003 0 0 0 152 473 0 0 185 88
2004 0 0 0 172 446 0 0 251 0
2005 0 0 0 174 632 0 0 220 0
Fonte: Brasil/MEC/Inep (2009).

As instituições que atendiam à faixa etária de zero a seis anos situavam-se em 

prédios com infraestrutura inadequadas para a permanência em período integral.  Além de 

encontrarem-se no limite máximo de seu atendimento, nos bairros mais distantes do centro 

16 Por meio da Lei no  2.428, de 13 de março de 2007 (GOIATUBA, 2007), criou-se a Creche Municipal José 
Luis Pereira, para atendimento de crianças na faixa etária de zero a cinco anos.  O art. 3o. da referida lei define 
que “a administração da creche ficará a critério do chefe do Poder Executivo”. 
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não havia instituições de ensino infantil em número suficiente para o atendimento de criança 

dessa faixa etária. 

Crianças  em  idade  de  pré-escola  eram  atendidas  em  escolas  de  ensino 

fundamental  que possuíam vagas  limitadas  para o atendimento  a essa etapa da educação 

básica.  Observa-se  na  tabela  1  que  o  sistema  estadual  deixava  a  cargo  do  município  a 

responsabilidade  com a educação infantil,  creche  e  pré-escola,  mas  o atendimento  não  é 

significativo.  Em 1999,  havia  419  alunos  na  pré-escola  da  rede  municipal,  em  2000,  o 

município oferecia 67 vagas para crianças da pré-escola. Visualiza-se um aumento no ano de 

2001, pois 319 crianças estavam matriculadas na rede; em 2002, o número apresentado foi de 

527 alunos; em 2003, de 473 matrículas para crianças de zero a seis anos; em 2004, havia 

446 crianças matriculadas e, em 2005, 632 matrículas. 

Verifica-se ainda na tabela 1 que, no período (1999-2005), a rede privada ampliou 

o  número  de  vagas  na  rede  pública.  Em 1999,  53  crianças  foram matriculadas  na  rede 

particular; em 2000, 78 alunos; em 2001, 205 matriculados, em 2002, 196 matrículas, em 

2003, 185 crianças foram matriculadas, em 2004, 251 alunos e o total de matrículas em 2005 

foi de 220.

Observa-se também na tabela 1, que a rede estadual, no ano de 2000, matriculou 

183 crianças de seis anos na alfabetização,  em 2001, 125 e,  em 2002, 106. O município 

matriculou 506 crianças com seis anos de idade em 1999, em 2000, 465 alunos, no ano de 

2001, 504, e, em 2002, 406 crianças foram matriculadas nas salas de alfabetização. A partir 

de 2003, as salas de alfabetização foram extintas, e as crianças com seis anos de idade foram 

matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental de nove anos. 

Com  a  criação  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), os recursos destinados à educação, no 

período 1997-2006, foram focalizados, prioritariamente no ensino fundamental. Desse modo, 

os investimentos na educação infantil foram reduzidos, o que dificultou a ampliação da oferta 

e a melhoria na qualidade do atendimento.  

Deve ficar claro que a responsabilidade com a educação pública não é apenas de 

uma  esfera  do  governo.  A  Emenda  Constitucional  no 53,  de  19  de  dezembro  de  2006 

(BRASIL, 2006), que deu nova redação ao art.  30, inciso VI, da Constituição Federal de 

1988, define que compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da 
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União e do estado, programas de educação infantil e de ensino  fundamental.  Como afirma 

Corrêa (2007), a nenhuma esfera caberá a responsabilidade única e exclusiva por quaisquer 

deveres relativos à educação pública.

 Assim,  a  União,  os  estados  e  os  municípios  devem  desenvolver,  de  forma 

cooperativa, ações que possam garantir a oferta do que é de direito para a população. Porém, 

faz-se ainda necessária uma forte e contínua mobilização para que o direito conquistado na 

letra da lei se efetive na prática (CORRÊA, 2007).  

Outra questão importante é que as creches devem estar vinculadas às secretarias 

municipais de educação. Para tanto, faz-se necessário a integração das creches ao sistema 

municipal  de  educação,  transformando  em  instituições  de  educação  com  profissionais 

habilitados para o atendimento das crianças. 

A partir de meados da década de 1990, como o foco prioritário de atendimento 

educacional em Goiatuba foi o ensino fundamental,  não houve ampliação significativa da 

oferta de vagas na educação infantil.  Mas, a partir  de 2005, por pressão da comunidade, 

iniciou-se uma política pública para a ampliação da oferta da educação infantil no município 

de Goiatuba. A prefeitura reformou e ampliou as creches existentes e construiu uma unidade 

de educação infantil para o atendimento das crianças de zero a cinco anos. Considera-se que 

o maior obstáculo em relação à melhoria na qualidade do atendimento ainda refere-se aos 

profissionais que atuam nas creches, pois a maior parte não atende ao que estabelece a LDB, 

em seu artigo 62 (BRASIL, 1996a), que exige como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil o curso normal de nível médio. 

É  preciso  ressaltar  que,  no  município  de  Goiatuba,  ocorrem embates  entre  a 

Semec e a Secretaria Municipal de Administração para definir qual o órgão da prefeitura que 

deve se responsabilizar pelas creches.  É necessário enfatizar que a LDB/96, art. 89, definiu 

que  as  creches  devem  ser  vinculadas  ao  sistema  de  educação  do  município  até  20  de 

dezembro de 1999, o que, na prática, não ocorreu. O poder executivo, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, mantém o controle das ações desenvolvidas nas instituições 

para criança de zero a cinco anos.  

A Resolução  no 1,  de  7  de  abril  de  1999  (BRASIL,  MEC/CNE/CEB,  1999), 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, estabelecendo normas a 

serem  seguidas  em  todo  o  território  nacional.  Definiu  os  princípios  éticos,  políticos  e 
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estéticos das propostas pedagógicas,  a especificidade da relação entre cuidar e educar na 

organização da instituição, a formação dos profissionais que trabalham na educação infantil e 

as  condições  estruturais  e  físicas  das  instituições,  as  quais  devem  possibilitar  o  bom 

desenvolvimento da criança.

O município de Goiatuba buscou atender o que estabelecu a legislação por meio 

de reformas nas estruturas físicas a partir de 2005. Em relação à dimensão pedagógica, o 

avanço tem sido lento, pois apenas três profissionais com formação específica, graduação em 

Pedagogia que atuam nos estabelecimentos (apenas um em cada creche e  são três creches), 

tem vínculo com o sistema municipal de ensino.  

Apesar  do  direito  estar  garantido  na  Carta  Magna,  é  necessário  que  os 

movimentos sociais em prol da infância e os profissionais da área se mobilizem para que as 

leis  sejam materializadas  no âmbito  dos  municípios.  Em relação  à  oferta  dessa etapa  da 

educação  básica,  o  município  de  Goiatuba  apresentou,  no  período  de  1999  a  2005,  um 

pequeno crescimento,  de  cem vagas,  número  equivalente  a  um crescimento  de  26% nas 

matrículas.  Diante  da  demanda  ainda  não  atendida,  conforme  os  dados  demonstrados 

anteriormente,  o  poder  público  municipal  precisa  ampliar  e  construir  as  unidades  que 

atendem a crianças de zero a cinco anos, creches e pré-escola.

A  partir  da  década  de  1990,  os  municípios  brasileiros  assumiram  a 

responsabilidade  pela  oferta  do ensino  fundamental,  única  etapa  obrigatória  da  educação 

básica.  Esse  processo  deu-se  a  partir  da  implantação  de  políticas  indutoras  da 

municipalização  do  ensino  fundamental.  A  tabela  2  aponta  a  redução  do  número  de 

matrículas  efetivadas  no  início  do  ano  letivo,  matrícula  inicial,  por  dependência 

administrativa (1975-2005) na esfera federal e estadual e um aumento de 53,6% no âmbito 

municipal.

Tabela 2 ― Ensino fundamental regular no Brasil ―

matrícula inicial por dependência administrativa (1975-2005)

Ano Total Federal % Estadual % Municipal  % Particular %
1975 19.549.249 122.471 0,6 10.956.560 56,0 5.948.119 30,4 2.522.099 12,9
1980 22.598.254 169.336 0,7 11.928.315 52,8 7.602.527 33,6 2.898.074 12,8
1985 24.769.359 116.848 0,5 14.178.371 57,2 7.480.433 30,2 2.989.266 12,1
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1989 27.557.542 140.983 0,5 15.755.120 57,2 8.218.455 29,8 3.442.984 12,5
1991 29.203.724   95.536 0,3 16.716.816 57,2 8.773.360 30,0 3.618.012 12,4
1996 33.131.270   33.564 0,1 18.468.772 55,7 10.921.037 33,0 3.707.897 11,2
1997 34.229.388   30.569 0,1 18.098.544 52,9 12.436.528 36,3 3.663.747 10,7
1998 35.792.554   29.181 0,1 17.266.355 48,2 15.113.669 42,2 3.383.349 9,5
1999 36.059.742   28.571 0,1 16.589.455 46,0 16.164.369 44,8 3.277.347 9,1
2000 35.717.948   27.810 0,1 15.806.726 44,3 16.694.171 46,7 3.189.241 8,9
2001 35.298.089   27.416 0,1 14.917.534 42,3 17.144.853 48,6 3.208.286 9,1
2002 35.150.362   26.422 0,1 14.236.020 40,5 17.653.143 50,2 3.234.777 9,2
2003 34.438.749   25.997 0,1 13.272.739 38,5 17.863.888 51,9 3.276.125 9,5
2004 34.021.245   24.633 0,1 12.695.732 37,3 17.960.400 52,8 3.331.480 9,8
2005 33.530.007   25.729 0,1 12.146.178 36,2 17.986.521 53,6 3.371.579 10.1
Fonte: Oliveira & Adrião (2007, p. 34).

No Brasil,  a municipalização do ensino fundamental,  que se iniciou em 1974, 

durante o governo militar, por meio do Programa Promunicípio,  foi intensificada no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sendo responsável pelo aumento de alunos das 

redes municipais. Entretanto, embora as responsabilidades das prefeituras aumentassem, não 

foram acompanhadas pela garantia de novos recursos. 

Em Goiatuba, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) (BRASIL, MEC/Inep, 2009b) revelam o crescimento significativo das 

matrículas iniciais nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir dos meados da década de 

1990,  após  aprovação  da  LDB  (BRASIL,  1996a)  e  da  Emenda  Constitucional  (EC)  no 

14/1996 (BRASIL, 1996b). Iniciou-se a partir de 1997, o processo de municipalização do 

ensino fundamental com o intuito de receber maiores recursos do Fundef.

 Verifica-se, na tabela 3, que no período 1997-2006, houve em Goiatuba uma 

redução do número de matrículas inicial na esfera estadual de 48%, um crescimento de 100% 

nas matrículas da rede privada, e um aumento considerável de 30% de matrículas na esfera 

municipal. O município assumiu a responsabilidade pela oferta da primeira a sexta série do 

ensino fundamental,  municipalizou cinco escolas estaduais, construiu, ampliou e reformou 

escolas  para  aumentar  o  atendimento  no  ensino  fundamental,  foco  da  administração  no 

período 1997-2004.   

Tabela 3 – Matrícula inicial – alunos do ensino fundamental no município de Goiatuba 
por dependência administrativa: (1997-2006)
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Ano Estadual Municipal Privada
1997 3.706 2.754 235
1998 3.109                  3.279 247
1999 2.894 2.986 253
2000 1.989 3.739 338
2001 1.945 3.515 457
2002 1.449 3.502 526
2003 1.945 3.620 520
2004 1.917 3.533 535
2005 1.755 3.539 489
2006 1.786. 3. 594 473

        Fonte: Brasil. MEC/Inep (2009).

O processo de implementação do ensino fundamental de nove anos iniciou-se no 

ano de 2003 sem regulamentação. As salas de alfabetização existentes na rede municipal de 

ensino  foram  extintas,  e  os  alunos  incorporados  no  ensino  fundamental.  A  ação  foi 

fundamentada no Plano Nacional  de Educação (PNE),  Lei  no 10.172, de 9 de janeiro de 

2001(BRASIL,  2001).  Nesse  período,  o  município  não  recebia  recursos  específicos  para 

atender à alunos matriculados na educação infantil, classes de alfabetização. A manutenção 

era  feita  com os  25% dos  recursos  próprios  do  município,  que  apresentava  dificuldades 

financeira para ampliar  o atendimento.  Dessa forma, a proposta surgiu da necessidade de 

integrar  os  alunos  matriculados  no  ensino  fundamental  e  aumentar  os  recursos  a  serem 

recebidos do Fundef.

 O quadro 2, revela o crescimento da receita do Fundef no município de Goiatuba, 

no período de 1998-2006.

Quadro 2 - Evolução da receita do Fundef de Goiatuba: 1998-2006

Ano Receita
do

Fundef
199
8

953.006,16

199
9

1.248.694,12

200
0

1.357.602,03

200
1

2.011.966,94

200 2.349.448,11
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2
200
3

2.349.448,11

200
4

3.231.079,73

200
5

3.612.016,06

200
6

3.906.568,76

                                                            Fonte: Brasil. Ministério da Fazenda (2009). 
   

O ensino fundamental tornou-se obrigatório e gratuito, a partir dos seis anos de 

idade, pela Lei no 11.114/ 2005 (BRASIL, 2005) e se ampliou para nove anos por meio da 

Lei no 11.274/2006 (BRASIL, 2006). Em Goiás, a Resolução no 258, de 11 de novembro de 

2005, regulamentou a ampliação do ensino fundamental do Sistema Educativo de Goiás para 

nove anos, a partir dos seis anos, com vigência a partir de 2006. 

A Resolução no 26, de 2 de maio de 2006, do Conselho Municipal de Educação 

(CME)  de  Goiatuba  (GOIATUBA.  CME,  2006)  dispôs  sobre  a  ampliação  do  ensino 

fundamental  do sistema educativo de Goiatuba, para nove anos, com vigência a partir de 

2006, com efeito retroativo ao ano de 2003. As crianças com idade de seis anos devem, a 

partir do ano letivo de 2006, serem matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental.

É necessário ressaltar que o Sistema Municipal de Ensino de Goiatuba possui um 

total de 271 professores. 94% dos quais possuem graduação em cursos de Licenciatura Plena, 

mais especialização  Lato Sensu, na área educacional. Desse total, 11 são diretores, 24 são 

coordenadores pedagógicos,  e 32,  são coordenadores  de apoio.  A área administrativa das 

unidades conta com um total de nove secretários gerais, que ocupam função de confiança no 

estabelecimento  de  ensino  e  precisam contar  com aprovação  do  prefeito  e  secretário  da 

educação,  e  há  11  auxiliares  administrativos  distribuídos  nas  escolas  municipais 

(GOIATUBA, Semec, 2009). 

Em  relação  ao  número  de  alunos  em  sala,  o  sistema  apresenta  os  seguintes 

números: na pré-escola, 20 alunos, 30 alunos nas séries iniciais do ensino fundamental e 35 

nas séries finais do ensino fundamental.

A forma de ingresso no quadro de funcionários da Semec ou das unidades de 

ensino  é  por  meio  de  concurso  público  para  o  cargo  de  professor.  As  funções  a  serem 
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ocupadas dependem das necessidades nos seus respectivos locais de trabalho. Os professores 

são modulados na Semec e encaminhados às unidades de ensino para exercerem a função de 

diretores, professores, coordenadores pedagógicos ou coordenadores de apoio. 

Conforme  quadro  2,  a  educação  básica  do  município  é  constituída  por  cinco 

escolas estaduais, doze escolas municipais (dez na zona urbana e duas na zona rural) e quatro 

escolas particulares.

Quadro 3 – Estabelecimentos de ensino de Goiatuba-GO em 2009

Instituição de Ensino Situação
Colégio Estadual de Goiatuba Em funcionamento
Colégio Estadual  Oséas B. Guimarães Em funcionamento
Colégio Estadual Orcalino F. Evangelista Em funcionamento
Escola Estadual Especial São F. de Assis Em funcionamento
Escola Estadual Dr. Laudelino Gomes Extinta 
Escola Estadual Jerônimo C. do Prado Extinta 
Escola Estadual Manoel Vicente Rosa Em funcionamento
Escola Mul. Alvorada Extinta
Escola Mul. Aurélio Pereira Chaves Extinta
Escola Mul. CEL. Eduardo Extinta
Escola Mul. Clarimundo V. Santos Extinta
Escola Mul. Dr. Gumercindo Extinta
Escola Mul. Fortaleza Extinta 
Escola Mul. Gabinatti Extinta 
Escola Mul. Jerônimo Salatiel Extinta 
Escola Mul. José de Anchieta Em funcionamento
Escola Mul. Princesa Isabel Extinta
Escola Mul. Santa Bárbara Extinta
Escola Mul. João Leite dos Santos Extinta

(continua))
Quadro 3 – Estabelecimentos de ensino de Goiatuba-GO em 2009

                    (continuação)
Instituição de Ensino Situação

Colégio Mul. Osvaldo Cruz Extinta
Creche Lar Menino de Jesus Em funcionamento
Creche Paz e Amor Em funcionamento
Escola Mul. Gerado de Assis Lopes Em funcionamento
Escola Mul Ana Perciliana do Prado Em funcionamento
Escola Mul. Maria de Lourdes E. Teixeira Em funcionamento
Escola Mul. Maria de L. Martins Costa Em funcionamento
Escola Mul. Maria Luzia de Rezende Simões Em funcionamento
Escola Mul Ministro Alfredo Nasser Em funcionamento
Escola Mul. Pio XII Extinta
Escola Mul Prof. Irene Rosa Ferreira Em funcionamento
Escola Mul Mundo Maior Extinta
Escola Mul. Pré-Escolar Infância Feliz II Extinta
Escola Mul. Prof. Nara de Oliveira Em funcionamento
Escola Municipal Prof. Noêmia de Castilho Em funcionamento
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Escola Municipal São Carlos Em funcionamento
Colégio Municipal Sarapião da Mata Queiroz Extinta
Colégio Municipal  Vanise de Oliveira Salatiel Em funcionamento
Centro Educacional Araujo Extinta
Centro Educacional Meu Lápis Encantado Extinta
Colégio Antares - Positivo Em funcionamento
Colégio Instrução Teen Extinta
Colégio Paranaíba Em funcionamento
Colégio Super Ativo Em funcionamento
Cooperativa Educ. Colégio Galileu Extinta
Escola Comecinho Feliz Extinta
Escola Joãozinho e Maria Em funcionamento
Escola Planeta Criança Extinta
Escola Bambulua Extinta
Fonte: Semec/Subsecretaria Regional de Educação de Goiatuba (2009). 

2. 3 Criação e organização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Goiatuba

A Lei no 144, de 20 de novembro de 1961, que trata da organização administrativa 

da prefeitura de Goiatuba, criou, na estrutura administrativa, o Departamento de Educação e 

Saúde, ao qual competia: coordenar e fiscalizar todas as atividades relativas ao ensino pré-

primário e primário bem como as que dizem respeito às condições de saúde da população. O 

responsável  pela  área da educação,  o  Chefe de Departamento,  deveria  ser nomeado pelo 

poder executivo (GOIATUBA, 1961). 

 Pela nova estrutura do sistema administrativo, aprovada pela Lei no 556 de 5 de 

abril de 1977 (GOIATUBA, 1977), extinguiu-se o Serviço de Educação e Saúde Pública, e o 

responsável  pelo Departamento de Educação e Cultura,  era também de livre  nomeação e 

exoneração do chefe do poder executivo. Com a aprovação da Lei no 752, de 6 de fevereiro 

de  1984  (GOIATUBA,  1984),  o  Departamento  de  Educação  passou  a  denominar-se 

Secretaria de Educação e Cultura.

No início dos anos de 1990, uma nova estrutura administrativa foi aprovada pela 

Lei  no 980,  de  13  de  agosto  de  1990 (GOIATUBA, 1990a),  composta  de  assessorias  e 

secretarias, divisões, departamentos e setores. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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tornou-se órgão encarregado das atividades educacionais, culturais, desportivas e de lazer, na 

área municipal.

O  Secretário  Municipal  de  Educação  exerce  sua  função  de  acordo  com  as 

condições  político-administrativas  e,  assim,  as  suas  ações  devem  estar  de  acordo,  em 

primeiro lugar, com interesses do partido ou do grupo que o indicou. 

Os órgãos que compõem a nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura (Semec), de acordo com a nova lei de 1990 são: Comissão Municipal 

de Educação, Secretaria Geral, Departamento de Cultura, que engloba a Biblioteca Municipal 

e o Centro de Tradição e Cultura, Divisão de Educação, com o Departamento de Orientação 

Pedagógica e Coordenadoria de Ensino, Divisão de Merenda Escolar, Divisão de Esportes e 

Lazer17, Setor de Coordenação de Eventos Esportivos, Setor de Administração de Unidades 

Esportivas.

A Divisão de Merenda Escolar, órgão responsável pela distribuição de merenda 

escolar,  atua  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura,  porém  subordina-se 

diretamente ao prefeito municipal. Percebe-se que a legislação foi criada para que o poder 

executivo mantenha o controle dos recursos oriundos do governo federal. 

A Semec, no decorrer de sua existência, não dispõe de um espaço físico próprio. 

Até 1997, funcionava em algumas salas da prefeitura municipal de Goiatuba, transferindo-se 

para local público no qual funcionava o extinto Hospital São Francisco. Em 2001, transferiu 

suas atividades para o Centro Cultural Dr. Laudelino Gomes de Almeida. No prédio funciona 

o Departamento de Cultura que se restringe a uma sala, e nas demais oito salas restantes, os 

serviços dos órgãos educacionais. 

Para exercer funções na estrutura do sistema, na Semec, os professores devem ser 

pessoas da confiança do prefeito ou do secretário Municipal de Educação. No Departamento 

de  Orientação  Pedagógica,  há  um coordenador  pedagógico  da  educação  infantil,  um do 

ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, um coordenador do sexto ao nono ano, um 

coordenador  da  educação  de  jovens  e  adultos  (EJA)  e  um  professor  responsável  pela 

modulação.  Quatro  professores  estão  à  disposição  do  Conselho  Municipal  de  Educação 

(CME),  dois  no  Departamento  de  Pessoal,  dois  na  Divisão  de  Merenda  Escolar,  um 

professsor no Departamento Financeiro, três professores à disposição do Cadastro do Único 

17 Por meio da Lei no 1.521, de 27 de dezembro de 1996 (GOIATUBA, 1996), criou-se a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. 
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do Governo Federal, três na Biblioteca Municipal, um no Centro Cultural e um professor no 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) (GOIATUBA. Semec, 2009).     

O processo de formação da rede municipal de educação de Goiatuba, iniciou-se com a 

criação de escolas na zona rural em meados da década de 1955.  Na década de 1980 e início 

de 1990, as administrações municipais intensificaram a expansão da rede na área urbana, pois 

até então as escolas da zona urbana estavam sob a responsabilidade do governo estadual. 

É importante destacar os aspectos educacionais durante a gestão do prefeito Ayrton 

Sebastião Alla (1989-1992), do PMDB. Nesse período, o país vivia um intenso processo de 

redemocratização  com aprovação da  Constituição  Cidadã  de 1988 (BRASIL,  1988)  e  da 

Constituição do Estado de Goiás (GOIÁS, 1989), e a sociedade civil lutava para que fosse 

garantida  a participação  da população  no governo mediante  da criação  dos  conselhos de 

controle social. 

A Lei Orgânica do Município (LOM) de Goiatuba foi aprovada em 5 de abril de 1990 

(GOIATUBA, 1990b), e a educação passou a ocupar um novo espaço no cenário educacional 

do município, em decorrência de pressão do movimento dos professores municipais, que se 

organizaram  e  reivindicaram  o  que  estabelecia  a  Constituição  Federal  de  1988  para  a 

educação. O capítulo IV, artigos 186 a 197 da LOM de Goiatuba trata do dever do município 

com a educação, sua obrigatoriedade e gratuidade em todos os níveis, prioritariamente no 

ensino fundamental e pré-escola. 

Quanto ao percentual de aplicação da receita resultante de impostos na educação 

do município, a Lei Orgânica do Município de Goiatuba estabelece no seu art. 194 que o 

município deve aplicar,  anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

(GOIATUBA, 1990b).

Os  princípios  do  ensino  municipal  foram  definidos  no  art.  196  da  LOM  de 

Goiatuba (GOIATUBA, 1990b), no mesmo artigo que criou o Sistema Municipal de Ensino e 

Educação, em consonância com as legislações federal e estadual e de responsabilidade do 

poder público municipal.

A LOM de Goiatuba (GOIATUBA, 1990b), seguiu os princípios definidos na Lei 

de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB),  Lei  no 9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996 

(BRASIL, 1996a) e na Constituição do Estado de Goiás (GOIÁS, 1989). Assim, o ensino 
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municipal  deve  promover  a  igualdade  de  acesso  e  permanência  na  escola,  garantindo  o 

ensino  obrigatório  a  crianças  de  seis  aos  14  anos  (ensino  fundamental),  sobretudo  na 

modalidade jovens e adultos (EJA).  

Quanto ao princípio de gestão democrática de ensino, o município implantou, por 

meio do art.  193,  o Conselho Municipal de Educação, cuja composição, funcionamento e 

atribuições deveriam ser regulamentados por lei específica. Porém, não houve iniciativa da 

administração municipal, até o ano de 1992, para compor esse espaço de diálogo e reflexão 

com a comunidade. Desse modo, as ações municipais mantiveram o caráter centralizador até 

o final da gestão.

Em 1993, a  administração  municipal  regulamentou o CME, como entidade de 

caráter  deliberativo,  visando  assegurar  a  participação  da  comunidade  na  elaboração  e 

implementação de programas na área educacional (GOIATUBA, 1993). Entretanto, a gestão 

de Jairo Borges de Oliveira (1993-1996) não se diferenciou da gestão do prefeito anterior no 

tocante  aos  mecanismos  democráticos  de  gestão.  O  colegiado  não  se  materializou, 

permanecendo apenas no papel. 

Os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino de Goiatuba 

são regidos pelo Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério Público 

Municipal  da  Educação  Básica,  instituído  pela  Lei  no 2.469,  de  30  de  maio  de  2007 

(GOIATUBA, 2007). A instituição do estatuto assegura que o cargo de professor deve ser 

provido mediante nomeação precedida de concurso público de provas ou provas e títulos, 

conforme pretendia a luta dos profissionais  

O plano busca atender ao princípio de valorização do profissional em educação 

definido na LOM de Goiatuba, mas o que garante que a lei seja cumprida pelo poder público 

é o acompanhamento contínuo dos profissionais do magistério público municipal.  

2.4  A municipalização  e  a  institucionalização  do  Sistema Municipal  de  Ensino  de 

Goiatuba (1997-2004)

Em relação ao processo de municipalização  do ensino fundamental  em Goiás, 

torna-se essencial enfatizar que, de 1991 a abril de 1994, o então governador do estado de 

Goiás,  Íris  Rezende  Machado  (PMDB),  estabeleceu  um  processo  de  descentralização 
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administrativa no estado. Neste período, ampliou-se o ensino público, ocorreu a massificação 

do ensino fundamental em Goiás e redução salarial dos professores. Iniciou-se nesse governo 

convênios entre o governo de Goiás e as prefeituras goianas e foi elaborado o documento, 

Plano Decenal de Educação para Todos 1994-2004, aprovado nesse governo. Seu sucessor, 

Maguito  Vilela,  também  do  PMDB,  1995-1998,  deu  continuidade  a  essas  ações.  Nesse 

processo, em alguns municípios, as escolas estaduais, por meio de convênio, passaram a ser 

administradas pelas prefeituras, que solicitavam a celebração de convênio de transferência de 

alunos matriculados na rede pública estadual para o município. Flores (2007) assegura que, 

“em Goiás, existiu uma busca pela municipalização do ensino partindo do Estado em alguns 

momentos e dos municípios em outros” (p. 159). Percebe-se que o motivo da solicitação do 

convênio de municipalização pelos prefeitos eram os recursos do Fundef.

As políticas de descentralização do ensino em Goiás intensificaram-se no governo 

de  Marconi  Perillo,  do  PSDB (1999-2002).  Dentre  os  programas  implantados  com esse 

objetivo, ressalta-se o Programa Educação e Parceria: Qualidade nota 10, com o discurso da 

universalização da educação de qualidade. Segundo Flores (2005), para atingir essa meta, o 

governo propôs a parceria entre estado e municípios. Também foi definida a necessidade de 

serem precisadas as competências e responsabilidades dos entes integrantes dessa parceria. 

Por meio do Programa de Desenvolvimento Global da Educação, ainda durante a 

gestão do prefeito Hermes Traldi Neto (1997-1999), definiu-se a necessidade de “reestruturar 

a  área  de  educação  a  partir  de  uma  concepção  didático-pedagógica  moderna  e  práticas 

administrativas  que  permitam  o  avanço  da  mesma,  enquanto  elo  entre  administração 

municipal e comunidade” (GOIATUBA, 1997a). A implementação da ação foi fundamentada 

na  Constituição  de  1988,  art.  211,  parágrafos  2o e  3o (BRASIL,  1988),  na  Emenda 

Constitucional no 14, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL, 1996b) que definem as funções 

normativa, redistributiva e supletiva da União em matéria educacional e a atuação prioritária 

dos  municípios  em educação  infantil  e  ensino  fundamental  e  na  Lei  LDB (1996a),  que 

estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Durante o desenvolvimento do programa, realizou-se um conjunto de ações, tais 

como: diagnóstico da estrutura e funcionamento da secretaria, elaboração de uma proposta 

para reestruturação organizacional,  administrativa e funcional,  realização de uma série de 

eventos que possibilitaram a discussão, reflexão e definição do cronograma operacional para 
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elaboração do projeto pedagógico e planejamento estratégico das atividades da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura.

Nesse período, 1997, os diretores e coordenadores pedagógicos das unidades de 

ensino foram capacitados para coordenar o processo de elaboração do projeto pedagógico nas 

instituições escolares, coordenados pela Secretaria  da Educação e com assessoria de uma 

empresa,  a  Hábilis  Consultoria  Empresarial,  contratada  pela  prefeitura  para  conduzir  o 

processo.     

O programa definia que a gestão escolar “é a organização da Escola como um 

todo  e  processa  numa  ação,  numa  prática  a  ser  desenvolvida  na  escola”  (GOIATUBA, 

1997a). De acordo com as linhas definidas, essa organização deveria envolver pais, alunos, 

professores  e  funcionários  em geral,  isto  é,  deveria  ocorrer  a  implantação  dos  conselhos 

escolares para discussão permanente dos problemas da escola, buscando alternativas viáveis 

à efetivação de um processo democrático de decisões. A execução do projeto pedagógico da 

escola deveria acontecer com a participação de conselhos escolares.

Na prática,  não  ocorreu  a  implantação  dos  conselhos  escolares,  e  as  decisões 

continuaram a serem tomadas pelo prefeito e pela equipe de coordenadores, supervisores da 

Semec.  Desse  modo,  não  houve  a  ampliação  da  participação  da  comunidade  escolar  na 

elaboração  dos  projetos  educacionais  elaborados  para  a  rede  municipal  de  ensino  de 

Goiatuba.

De acordo com o então prefeito, Hermes Traldi Neto, a equipe da Semec elaborou 

o projeto de municipalização do ensino fundamental atento às determinações da LDB/1996 

(BRASIL, 1996a).  

Em 1997, o prefeito de Goiatuba procurou oficializar as parcerias existentes com 

o estado para  a  oferta  do ensino fundamental  mediante  a  assinatura  de um convênio  de 

colaboração e definiu uma nova organização da rede pública de ensino em Goiatuba,  no 

próprio  convênio.  A iniciativa  da  busca  pelo  convênio  de cooperação,  de  acordo com o 

prefeito do período em foco, explica-se pela necessidade de ampliação do número de alunos 

das escolas municipais.   Havia interesse pela ampliação do número de alunos já que,  de 

acordo com Fundef, a redistribuição dos recursos se realiza conforme o número de alunos 

matriculados. 
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No  início  do  governo  do  então  prefeito  Hermes  Traldi  Neto  (1997-2000),  o 

município contava com dezoito escolas na área urbana, quatro na zona rural e uma no distrito 

de  Marcianópolis.  Do total,  10  escolas  eram municipais  urbanas  e  atendiam à  educação 

infantil,  ensino fundamental,  ensino médio (magistério e colegial)  e as escolas rurais que 

funcionavam no sistema multisseriado, atendendo em dois pólos, oito escolas eram estaduais. 

As  escolas  do  Sistema  Estadual  de  Educação  no  município  atendiam  a  população  na 

seguintes  etapas:  educação  infantil  (pré-escola),  fundamental  e  médio,  em  uma  escola 

cuidava do ensino especial e o distrito de Marcianópolis atendia do ensino infantil ao ensino 

médio (magistério).

As  escolas  estaduais  e  municipais,  no  período  de  1997-1998,  estavam sob  a 

jurisdição  da  Delegacia  Regional  de  Ensino  de  Itumbiara-GO.   Após  a  posse  do  novo 

governador  do  estado  de  Goiás,  Marconi  Perillo,  iniciou-se  o  processo  de  criação  da 

Delegacia  Regional  de  Educação  de  Goiatuba.  A  criação  dessa  delegacia  objetivou 

solucionar os problemas decorrentes da distância da capital e as dificuldade de deslocamento 

que constituíam um obstáculo para a administração da educação.

O Decreto no 5.026, de 25 de março de 1999 (GOIÁS, 1999), criou a Delegacia 

Regional de Educação de Goiatuba, com jurisdição nos municípios de Aloândia, Joviânia, 

Porteirão e Vicentinópolis. No dia 10 de fevereiro de 1999, foi nomeada a primeira delegada 

a assumir o cargo na regional de educação de Goiatuba. A nomeação da subsecretaria acorreu 

a  pedido  do  prefeito,  que  era  aliado  político  do  governador.  Assim,  tendo  em  vista  o 

afastamento  do prefeito  Hermes  Traldi,  em 12 de julho  de 2000,  o  governador  resolveu 

nomear  a  Professora  Fátima  Vauldimar  Costa  Silva,  filiada  ao  partido  do  governador 

(PSDB), para exercer o referido cargo em comissão. 

Pelo Decreto no 5 444, de 29 de junho de 2001 (GOIÁS, 2001), as delegacias 

regionais de ensino passaram a ser denominadas Subsecretarias Regionais de Educação. A 

Subsecretaria  Regional  de  Educação  (SRE)  de  Goiatuba  é  uma  unidade  administrativa, 

descentralizada,  responsável  pelo  apoio,  assessoramento,  monitoramento  e  avaliação  das 

unidades escolares (UEs) do Sistema Estadual de Ensino. Sob sua jurisdição, encontram-se 

os municípios de Aloândia, Joviânia, Porteirão e Vicentinópolis.  De acordo com o Decreto 

no 6.350, de 5 de janeiro de 2006 (GOIÁS, 2006), o  município de Panamá, antes pertencente 
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a  jurisdição da Subsecretaria Regional de Educação de  Itumbiara, foi transferido para a área 

de Goiatuba. 

Antes  mesmo  da  assinatura  desse  convênio  de  cooperaçào  (2000-2002),  foi 

iniciada a transferência dos alunos matriculados na rede estadual de ensino de Goiatuba para 

as  escolas  da  rede  municipal.  Assim,  os  recursos  financeiros  oriundos  do  Fundef, 

correspondentes ao número de alunos matriculados, passaram a ser repassados ao município.

Desse modo, passaram a integrar a rede municipal, 2.333 alunos transferidos das 

escolas estaduais, sendo 1.220 alunos de primeira a quarta e 1.113 alunos de quinta a sexta 

do ensino fundamental.  Os alunos que foram transferidos para as escolas municipais eram 

das seguintes escolas: Colégio Estadual de Goiatuba (quinta e sexta série séries), Colégio 

Estadual Orcalino F. Evangelista (primeira a sexta séries), Escola Estadual Maria de Lourdes 

Estivalet  Teixeira  (primeira  a  quarta  série),  Escola  Estadual  Ministro  Alfredo  Nasser 

(Primeira  a  quarta  séries),  Colégio  Estadual  Oséas  Borges  Guimarães  (primeira  a  sexta 

séries), Escola Estadual Jerônimo Carlos (primeira   a sexta séries),   Escola Estadual São 

Carlos (primeira a oitava séries), totalizando  2.333 alunos que passaram a integrar a rede 

municipal (GOIATUBA, 2000).

Além  da  municipalização  de  cinco  escolas  estaduais,  em  Goiatuba,  duas 

instituições privadas de ensino foram integradas à rede municipal de ensino: Escola “Águia 

de Haia” (denominação alterada para Escola Municipal Educandário Mundo Maior), Colégio 

Osvaldo Cruz, com nova denominação de Colégio Municipal Osvaldo Cruz, Escola Estadual 

Maria  de  Lourdes  Estivalet  Teixeira,  Escola  Estadual  Ministro  Alfredo  Nasser,  Escola 

Estadual Pio XII, Escola Estadual Profa. Irene Rosa Ferreira, Colégio Estadual São Carlos, 

localizada no Distrito Municipal de Marcianópolis.

Com  base  nas  entrevistas  realizadas,  pode-se  afirmar  que  o  objetivo  dessa 

integração consistiu na ampliação do número de alunos da rede municipal para que fosse 

assegurado  o  recebimento  de maiores  recursos  do  Fundef. Também  foi  construída  uma 

escola na periferia da cidade, a Escola Municipal Geraldo de Assis Lopes localizada no Setor 

Parque  das  Primaveras,  para  atendimento  ao  pré-escolar  na  modalidade  jardim II  e  pré-

preparatório para alfabetização até a oitava série do ensino fundamental. 

De acordo com o projeto de municipalização do ensino fundamental, em 1999, foi 

implantada, de forma experimental, uma escola com período integral, a Escola Municipal Pio 
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XII. Sua criação objetivou propiciar  um melhor  atendimento e integração aos alunos que 

frequentam as escolas urbanas e que residem na área rural.  Buscou, sobretudo, reduzir  o 

tempo de permanência dessas crianças no interior do transporte público, proporcionando um 

aprendizado “normal”.  Nessa escola, proporcionavam-se atividades recreativas e culturais, 

com tempo  hábil  para  banca  de  dúvidas18,  aulas  de  recuperação  paralela  (GOIATUBA, 

1999a).  No estabelecimento, havia oferta do almoço, além dos lanches da manhã e tarde. 

O projeto experimental de período integral da Escola Municipal Pio XII não teve 

o apoio das família dos alunos, por isso, foi discutido pelo CME no dia 17 de junho de 1999. 

As famílias alegavam que o prédio não apresentava infraestrutura adequada às crianças que 

se levantavam muito cedo na área rural para irem à escola e que, no período vespertino já 

apresentavam cansaço e  fadiga.  Mas o CME, nesse período,  exercia  função consultiva  e 

deliberativa, não exercia a função de normatizar, acompanhar, fiscalizar, controlar e avaliar a 

execução de planos, programas, projetos educacionais do município. 

Com o encerramento da vigência do convênio em dezembro de 2002, a partir de 

janeiro de 2003, o município de Goiatuba retomou o atendimento dos alunos de quinta a 

oitava série e o estado da quinta série ao terceiro ano do ensino médio. Aos 2 de setembro de 

2003 foi assinado um novo Convênio no 202/2004, com o termo aditivo ao Convênio de 

Cooperação  Estado-Município  de  Permissão  de  Uso  de  Bens  Móveis  e  Imóveis,  até 

dezembro de 2007 (GOIÁS, 2004), para que a prefeitura municipal continuasse a utilizar o 

prédio para a oferta de vagas no ensino fundamental de primeira a quarta séries.

Muitos  dos pais  desses alunos buscavam, no gabinete  do prefeito,  explicações 

sobre a transferência de seus filhos para as escolas municipais e questionavam por que seus 

filhos estavam sendo remanejados para outras escolas e também a mudança dos professores. 

Enfim, não compreendiam quais as causas e a dinâmica desse processo. 

Essa  situação  de  insatisfação,  insegurança  e  dúvidas  dos  profissionais  da 

educação, dos pais e, também, dos próprios alunos decorreu do fato de que as negociações 

durante  o  processo  de  municipalização  limitarem-se  ao  espaço  do  gabinete  do  prefeito. 

Apenas as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Estadual 

participaram do processo de discussão, elaboração e assinatura do convênio de colaboração 

entre Estado e município, em Goiatuba, no período de 1997 a 2000.

18 Professores e espaço disponíveis para o aluno tirar dúvidas sobre conteúdos trabalhados em sala de aula.  
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   As negociações a respeito da quantidade de escolas que seriam municipalizadas 

foram  efetivadas  entre  o  governo  estadual  e  o  municipal.  Ficou  estabelecido  que  os 

professores  e  servidores  efetivos  da  rede  estadual  seriam  colocados  à  disposição  do 

município, com ônus para o estado no ano de 2000 e, a partir do ano de 2001, com ônus para 

o município, no período mínimo de dois anos. Foram assegurados aos profissionais estaduais 

os  direitos  e  vantagens  e  concessões  previstas  no  Estatuto  e  o  Plano  de  Cargos  e 

Vencimentos do Pessoal do Magistério,  Lei  no 12.361, de 25 de maio de 1994 (GOIÁS, 

1994) e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei no 10.460/88) 

(GOIÁS, 1988). Os trabalhadores em educação que ficaram à disposição do município por 

meio do convênio de colaboração não perderam seu vínculo empregatício com o estado de 

Goiás e tiveram seus direitos e vantagens garantidos conquistados.

No convênio de colaboração, estabeleceu-se a responsabilidade do município até 

a sexta série do ensino fundamental,  e do estado, da sétima ao ensino médio. O prazo de 

vigência inicial do termo de convênio seria a partir de 2000 e término em 2002 e só seria 

eficaz como instrumento jurídico após a data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

Não ocorrendo denúncia confirmada até 31 de dezembro de 2002, o convênio poderia ser 

prorrogado por termo aditivo (GOIÁS, 2000).

O documento foi assinado pelo vice-prefeito, Godofredo Jerônimo da Silva, que 

assumiu o cargo após o afastamento do prefeito Hermes Traldi Neto, por desvio de verbas 

públicas.  De  acordo  com  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Goiatuba,  Fernando 

Vasconcelos, o afastamento fundamentou-se no Decreto- Lei no 201, de 27 de fevereiro de 

1967.  

Em Goiânia, no dia 30 de junho de 2000, firmou-se convênio de cooperação entre 

o governo estadual e o município de Goiatuba, na área da educação. O convênio estipulou 

responsabilidades compartilhadas, mediante a divisão de encargos, de modo proporcional aos 

recursos de que ambos dispõem para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental (GOIÁS, 2000a). 

As  obrigações  do  governo  estadual  no  convênio  de  cooperação  entre 

estado/município foram especificadas na cláusula segunda: repassar ao município recursos 

financeiros  correspondentes  ao  número  de  matrículas  municipalizadas  que  integravam  o 

censo escolar do período na rede estadual, e providenciar, mediante instrumentos jurídicos 
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específicos, a permissão de uso de bens móveis e imóveis das escolas municipalizadas, se 

necessário, mediante a celebração de termo próprio, vinculado ao instrumento. 

Além disso, estabelecia que o pagamento dos profissionais da educação da rede 

estadual,  após a cessação dos repasses por aluno, mediante  a transferência  definitiva dos 

alunos para a rede municipal  de educação,  deveria  ser feito  pelo município,  respeitada a 

certidão de direitos e vantagens expedida pelo Departamento de Administração de Recursos 

Humanos  do  Estado  de  Goiás  (Darh),  pela  divisão  de  folha  de  pagamento,  incluindo  o 

desconto para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás 

(Ipasgo) e a contribuição para a aposentadoria, que deveria ser repassado para o governo do 

Estado mediante instrumento específico (GOIÁS, 2000).

Desse  modo,  os  professores  e  servidores  efetivos  nas  escolas  municipalizadas 

foram colocados à disposição do município, com ônus para o estado em 2000, e a partir do 

ano de 2001, com ônus para o município, no período mínimo de dois anos, assegurando-se os 

direitos e vantagens e concessões previstas no Estatuto do Magistério  (Lei no 12.361/94) 

(GOIÁS, 1994) e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás  (Lei no 

10.460/88) (GOIÁS, 1988).

O município  deveria  emitir  relatórios  mensais  ao  Darh,  para  a  verificação  da 

frequência e da vida funcional do profissional da educação em disposição. Os professores do 

ensino  fundamental  em disposição  seriam pagos  com recursos  do  Fundef,  que  passou a 

incluir, a partir de 2001, no âmbito do município, 60% dos gastos com professores exigidos 

pela LDB/1996 (BRASIL, 1996a). 

Como os termos do convênio não foram discutidos e informados aos servidores 

do estado à disposição do município, eles se sentiram inseguros em relação ao processo de 

municipalização das escolas em que trabalhavam. Eles não tinham clareza de suas condições 

profissionais:  plano  de  carreira,  remuneração  salarial,  atendimento  médico  e  hospitalar, 

aposentadoria, modulação, dentre outros. 

Os  sistemas  de  ensino  devem  efetivar  formas  de  colaboração,  de  modo  a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. As relações políticas entre os entes devem 

ser de colaboração recíproca para manutenção e desenvolvimento do ensino (CURY, 2002). 

No  município  de  Goiatuba,  a  rede  estadual  e  municipal  disputam o  número  de  alunos, 

ignorando o regime de colaboração que se deve efetivar na prática, estabelecendo relações 
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intergovernamentais  de  maneira  equilibrada,  de  modo  que  as  competências  constituídas 

maximizem os recursos financeiros e humanos dos dois sistemas.

É interessante ressaltar  que, mesmo com as ações desenvolvidas pelo governo 

estadual e governo municipal visando a expansão da oferta do ensino fundamental os alunos 

do  município  levaram,  em média,  10,4  anos  para  completarem as  oito  séries  do  ensino 

fundamental.  Os dados do IBGE (2000) apontavam 2.902 pessoas residentes no município 

com dez anos ou mais de idade, sem instrução ou com menos de um ano de estudo, 4.835 

pessoas residentes com dez anos ou mais de idade, e com um a três anos de estudo, 9.989 

pessoas residentes com dez anos ou mais de idade, e quatro a sete anos de estudo. 

2.5 Criação,  constituição e  atuação do Conselho Municipal  de Educação (CME) e 

conselhos de acompanhamento e controle social 

 

De acordo com Lagares (2008), a década de 1980 foi um período que marcou de 

maneira significativa o início de um processo de mudança na educação municipal no Brasil. 

Alguns elementos contribuíram para que a descentralização na educação se efetivasse, como 

a criação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), em 1986, a 

promulgação  da  Constituição  Federal  1988  e  uma  nova  configuração  na  educação  que 

permitiu a organização dos sistemas municipais de ensino. 

Os anos 1990 foram um período em que as novas leis aprovadas, como a Lei no 

9.424/1996 (BRASIL, 1996c) que regulamentou o Fundef (1996) e a LDB (1996), Lei no 

9.394/1996 (BRASIL, 1996a) que fundamentaram as ações dos novos entes federados. De 

acordo com Lagares (2008), o MEC criou, em 1997, o Programa de Apoio aos Secretários 

Municipais  de  Educação  (Prasem),  que  se  tornou  um  indutor  do  processo  de 

institucionalização  dos  sistemas  municipais  educação  e  da  autonomia  educacional  do 

município.

Com a realização do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação 

(Prasem III),19 na cidade de Goiânia em 2001, os municípios goianos presentes no encontro 

19 O Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (Prasem) iniciou-se em 1997, com o objetivo 
de promover cursos de atualização para os dirigentes municipais com base no conjunto de leis que acabavam de 
ser aprovadas no Congresso Nacional. Com iniciativa do Ministério da Educação, por intermédio do projeto 
Nordeste e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) e o Banco Mundial, o Prasem vem desempenhando papel fundamental na disseminação 
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foram desafiados e induzidos a institucionalizar seus sistemas próprios de ensino. Assim, o 

gestor  municipal  visualizou  a  possibilidade  de  estabelecer  suas  próprias  diretrizes 

educacionais e definir as políticas educacionais do município20.  

Para  subsidiar  a  implantação  dos  sistemas  municipais  de  educação,  o  MEC 

elaborou  um  guia  (BRASIL,  2001),  em  que  a  consultora  Maisa  Timm  Sari  discute  as 

incumbências dos entes federados e as possibilidades que a LDB apresenta ao município para 

a  organização  da  educação  no  plano  local,  com ênfase  à  institucionalização  do  sistema 

municipal de ensino. O principal argumento apresentado neste documento, de acordo com 

Flores (2007), consiste na defesa da autonomia local na tomada de decisões em relação à 

educação  municipal.  Esse  princípio  também  foi  defendido  pela  União  dos  Dirigentes 

Municipais  de  Educação  do  Estado  de  Goiás  (Undime-Go)  e  pela  União  Nacional  dos 

Conselhos Municipais de Educação de Goiás (Uncme-Go). 

Para que a autonomia municipal se efetivasse, o documento explicita a questão da 

democratização da gestão educacional, 

pela  implementação  de  espaços  de  participação,  deliberação  e  co-
responsabilidade da sociedade, como o Conselho Municipal de Educação, 
o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, o Conselho 
de Alimentação Escolar, Conselhos Escolares, as Associações de Pais, os 
Grêmios Estudantis, etc;  somente a participação da sociedade civil pode 
propiciar  a  continuidade  das  políticas  públicas  e  a  democratização  da 
transição entre  os  governos,  evitando-se  que o fortalecimento  do  poder 
local signifique “prefeiturização” (SARI, 2001, p. 65).  

Em  relação  à  implantação  da  autonomia  dos  municípios  goianos,  segundo  a 

Uncme-GO,  o  Conselho  Estadual  de  Educação  tem  apoiado  a  criação  dos  sistemas 

municipais por dois motivos: primeiro, porque assim acontece a desburocratização do órgão, 

segundo, porque a autonomia dos municípios faz parte da política de descentralização do 

governo estadual (FLORES, 2007).  

e divulgação dos programas e políticas e na implementação da reforma educacional impulsionada pelo novo 
ordenamento jurídico, estabelecido a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 
da Emenda Constitucional no 14/1996, que criou os Fundos Estaduais de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (BRASIL, MEC, 2001).  
20 No estado de Goiás, dos 246 municípios apenas 92 possuem sistema próprio de ensino, cerca de 37, 39% 
(IBGE, 2006). De acordo com esses dados, a maioria dos municípios brasileiros, 151 municípios, 61,38%, ainda 
não institucionalizou   o sistema próprio de ensino, o que revela a dificuldade de os municípios construírem uma 
gestão própria de sua educação escolar.
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Considerando a possibilidade de institucionalização do sistema próprio de ensino, 

vários prefeitos de municípios goianos tomaram a decisão de adquirir  sua autonomia em 

relação à Secretaria de Educação do Estado e das Subsecretarias Regionais de Educação. 

Nesse sentido, no ano de 2001, o prefeito Godofredo Jerônimo da Silva (PTB), da gestão 

2001-2004, optou por iniciar o processo de institucionalização do sistema próprio de ensino, 

com o objetivo de adquirir autonomia na formulação das políticas educacionais do município 

de Goiatuba. Atendendo à legislação nacional, estadual e municipal, foi iniciado do processo 

de criação de seu sistema próprio.

Os elementos constitutivos de um sistema de ensino são: instituições de ensino, 

órgãos municipais de educação, tanto administrativos como normativos (conselhos), conjunto 

de normas complementares e plano de educação. Os procedimentos adotados para instituir os 

sistemas  municipais  de educação são os  seguintes:  alteração  ou criação  na Lei  Orgânica 

Municipal,  leis  do Sistema Municipal  de Ensino,  organização/reorganização  do Conselho 

Municipal  de  Educação,  comunicação  à  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  ao  Conselho 

Estadual de Educação (BRASIL. PRASEM III, 2001, p. 71).

 Em  Goiatuba,  essas  exigências  foram  atendidas  mediante,  primeiramente,  a 

análise da Lei  Orgânica Municipal  de 1990, que criou o Sistema Municipal  de Ensino e 

Educação de Goituba, reorganizou o Conselho Municipal de Educação, elaborou o projeto da 

lei que disciplina a organização do Sistema Municipal de Ensino do município de Goiatuba, 

enviou comunicação oficial  à Secretaria  de Educação do Estado de Goiás e ao Conselho 

Estadual de Educação.

Em  relação  à  criação  dos  CME,  Teixeira  (2004)  destaca  que  “a  idéia  dos 

conselhos de educação no Brasil  está fortemente ligada à sua concepção como órgãos de 

governo” (p. 123), o que significa que os conselhos municipais ainda são órgãos de governo, 

submetidos  às  escolhas  políticas  do  governante,  e  atuam de forma  que suas  decisões  se 

subordinem aos interesses dos grupos políticos no poder. Entretanto, o conselho não deveria 

falar pelo governo, mas falar ao governo, em nome da sociedade, uma vez que sua natureza é 

de  órgão  de  Estado.  O  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Goiatuba  é  um órgão  que 

compõe o sistema municipal de ensino, criado pelo artigo 193 da Lei Orgânica do Município 

(GOIATUBA, 1990), como entidade de caráter deliberativo e com a finalidade de assegurar a 

participação  da  comunidade  na  elaboração  e  implementação  de  programas  na  área 
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educacional e regulamentado pela Lei n° 1.330, de 1o de dezembro de 1993 (GOIATUBA, 

1993). 

De  acordo  com o  artigo  2º,  da  Lei  no 1.330/1993,  o  Conselho  Municipal  de 

Educação deveria ser constituído por seis membros titulares e seus respectivos suplentes, 

indicados  pelos  órgãos  representados:  um  representante  do  poder  executivo,  um 

representante do poder legislativo, um representante da Secretaria Municipal de Educação, 

um representante dos professores e dois representantes da comunidade.  

Compete  a  esse  órgão  colegiado  representativo  da  comunidade:  aprovar  as 

diretrizes  e  normas  educacionais,  em consonância  com as  legislações  federal  e  estadual, 

aprovar os programas anuais das escolas municipais, dirimir dúvidas quanto à aplicação das 

normas  regulamentares  relativas  à  educação,  nas  matérias  de  sua  competência,  propor 

medidas de aprimoramento do desempenho da educação, bem como outras formas de atuação 

visando a consecução dos objetivos dos programas escolares, coordenar e supervisionar a 

eleição para escolha de diretores das escolas municipais e elaborar seu regimento interno. Foi 

verificada,  na  prefeitura  municipal,  na  Câmara  Municipal  e  na  Secretaria  Municipal  de 

Educação,  a  inexistência  de  decretos  ou  qualquer  outro  tipo  de  legislação  nomeando  os 

membros desse colegiado. Encontra-se sob a responsabilidade do atual Conselho Municipal 

de Educação de Goiatuba um livro do Termo de Abertura no qual as reuniões realizadas pelo 

CME estão registradas em ata. Assim, esse livro tornou-se a único documento utilizado para 

analisar o processo de constituição do Conselho Municipal de Educação de Goiatuba.      

De  acordo  com  o  registro  nas  atas  do  Conselho  Municipal  de  Educação  de 

Goiatuba, a primeira constituição ocorreu no ano dia 7 de abril de 1997, segundo indicações 

dos poderes executivo e legislativo, associações de professores, de moradores do setor central 

e de pais e mestres. O Decreto no 5.454, de 3 de junho de 1997, que homologou o regimento 

interno do Conselho Municipal de Educação, determinou que, após reunião do conselho, seu 

presidente deveria  apresentar ata ao chefe do executivo municipal,  para que ele pudesse 

vetar ou homologar, no todo ou em parte, as matérias aprovadas pelo conselho. 

De acordo com Lagares (2008), há nos estudos e pesquisas e nos documentos 

distintas formas para designar o processo efetivo de institucionalização de Sistema Municipal 

de  Ensino,  como  organização,  criação,  instituição,  implantação,  institucionalização,  não 

havendo um consenso quanto ao termo a ser utilizado. Com a aprovação da Lei no 2.017, de 
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15 de abril  de 2002 (GOIATUBA, 2002a), foi institucionalizado o Sistema Municipal de 

Ensino estabelecendo os objetivos  da educação municipal,  conforme princípios  e  fins da 

educação nacional, e das diretrizes educacionais do estado de Goiás,  

I – formar cidadãos participativos capazes de compreender criticamente a 
realidade social, conscientes de seus direitos e responsabilidades;
II – garantir aos educandos igualdade de condições de acesso, reingresso, 
permanência e sucesso na escola;
III – assegurar padrão de qualidade na oferta da educação escolar;
IV – promover a autonomia da escola e da participação comunitária na 
gestão do sistema municipal de ensino;
V – favorecer a inovação do processo educativo valorizando novas idéias e 
concepções pedagógicas;
VI  –  valorizar  os  profissionais  da  educação  pública  municipal,  em 
consonância  com  a  LOM  e  proposta  educacional  do  município 
(GOIATUBA, 2002a)

Com  a  institucionalização  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  de  Goiatuba,  a 

educação  municipal  ficou  assim  constituída:  instituições  de  ensino  fundamental  e  de 

educação infantil, mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil 

criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada,  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Conselho 

Municipal de Educação e conjunto de normas complementares.  O Conselho Municipal de 

Educação de Goiatuba é o órgão superior de consulta e de deliberação coletiva. É necessário 

ressaltar  que,  antes  da  institucionalização  do  Sistema  Municipal  de  Ensino,  o  Conselho 

Municipal  de  Educação  de  Goiatuba  (CME)  exercia  as  seguintes  funções:  consultiva  e 

deliberativa. Com institucionalização do sistema de ensino houve mudanças e suas funções 

passaram  a  ser  normativas,  consultivas,  propositivas,  mobilizadoras,  deliberativas  e 

fiscalizadoras.  Vinculado à Secretaria  Municipal  de Educação,  o CME é responsável  por 

normatizar,  orientar,  inspecionar  e  acompanhar  o  Sistema  Municipal  de  Ensino 

(GOIATUBA, 2002).  

  É  importante  ressaltar  que  a  lei  que  disciplina  a  organização  do  Sistema 

Municipal  de  Ensino  do  município  de  Goiatuba  ,  Lei  no 2.017,  de  15  de  abril  de  2002 

também regulamentava,  no  capítulo  III,  art.  15,  a  gestão  democrática  do  ensino  público 

municipal 

80



Art. 15. A gestão democrática do ensino público municipal será definida 
em legislação própria, com observância dos seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação e dos pais ou responsáveis 
pelos alunos na elaboração da proposta pedagógica da escola, 
II − participação das comunidades escolar e local em órgãos colegiados, 
III – graus progressivos de autonomia das escolas na gestão pedagógica, 
administrativa e financeira,
IV – liberdade de organização dos segmentos da comunidade escolar, em 
associações, grêmios ou outras formas, 
V  –  transparência  dos  procedimentos  pedagógicos,  administrativos  e 
financeiros; 
VI  –  descentralização  das  decisões  sobre  o  processo  educacional. 
(GOIATUBA, 2002a)

Verifica-se  que  os  princípios  definidos  na  legislação  que  organizaram  ou  o 

sistema  municipal  de  educação  não  foram  considerados  pelo  poder  executivo  local 

(2001-2004), pois as instituições municipais de educação não tinham autonomia quanto às 

questões administrativas, pedagógicas e financeiras. No período em análise, 1997-2004, as 

decisões eram centralizadas no âmbito da Semec. 

A Lei  no 2.012,  de  15 de  abril  de  2002 (GOIATUBA, 2002b),  normatizou  o 

Conselho Municipal de Educação e alterou a sua composição: treze membros nomeados pelo 

chefe do poder executivo municipal,  sendo quatro escolhidos pelo prefeito municipal,  um 

representante do poder legislativo, escolhido entre servidores de seu quadro efetivo, indicado 

pela mesa diretora, um membro representante dos docentes do ensino superior, um membro 

escolhido pela Associação dos Professores Municipais de Goiatuba (Apromug), um membro 

escolhido pelo Colégio de Diretores  das Escolas Municipais,  um membro escolhido pelo 

movimento  comunitário,  dois  membros  escolhidos  entre  os  pais  de  alunos,  um membro 

representando  os  funcionários  das  escolas  municipais,  escolhido  pelo  Sindicato  dos 

Funcionários Públicos do Município de Goiatuba (Simug), dentre aqueles com notório saber 

na área de educação, e um membro representante de escolas particulares.

Dessa forma, novos membros foram nomeados para o quadriênio 2002/2004, nos 

moldes da referida lei. Os conselheiros iniciaram a elaboração e discussão do novo regimento 

interno do conselho na segunda reunião ordinária, ocorrida em 21 de maio de 2002. Por meio 

do Decreto no 7.582/2002, de 18 de julho de 2002 (GOIATUBA, 2002c), o prefeito aprovou 

na íntegra e homologou o novo regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de 

Goiatuba,  proposto  pela  Comissão  Diretiva  Provisória,  não  havendo,  portanto,  qualquer 
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pendência ou ressalva (CME, 2002d). É necessário enfatizar que, em razão da autonomia do 

conselho, desde 2005, as atas das reuniões e as decisões não mais são homologadas pelo 

prefeito municipal.

O  município  de  Goiatuba,  ao  optar  pela  criação  de  um  sistema  próprio  de 

educação municipal, pôde ampliar as possibilidades de participação da comunidade mediante 

o processo de democratização da educação municipal,  com a normatização do CME. No 

entanto, vale lembrar que a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação é 

uma possibilidade de participação social, mas não garante o pleno estabelecimento de uma 

gestão  democrática.  Para  Arroyo  (2008),  a  defesa  da  gestão  democrática  alimenta-se  do 

movimento cívico, antiautoritário, participativo, e a seu ver, são qualidades inerente à gestão: 

democrática participativa, cidadã, vinculada a processos que se precipitam e se assentam no 

“direito de participar na construção de outro projeto de Estado e de sociedade” (p. 42). 

Para  a  institucionalização  do  sistema  municipal  de  ensino,  o  município  deve 

elaborar o Plano Municipal de Educação, considerando as diretrizes, os objetivos e as metas 

dos planos nacional e estadual de educação e articulado com o Plano Plurianual (PPA) e com 

a participação das escolas e da sociedade.  Deve ser ressaltado que a educação municipal 

iniciou o processo de elaboração no ano de 2002, em ação conjunta com a Subsecretaria 

Regional  de  Educação,  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Conselho  Municipal  de 

Educação.  De acordo com a presidenta do CME, Nely Marques de Moraes, os trabalhos, 

porém foram interompidos em 2003 e só serão retomados a partir do segundo semestre de 

2009.  

A Lei Complementar no 62 de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial 

do Estado de Goiás, de 17 de outubro de 2008 (GOIÁS, 2008), aprovou o   Plano Estadual de 

Educação. Conforme seu art. 2o “a partir da vigência desta Lei Complementar, os Municípios 

deverão, com base nos Planos Nacional e Estadual de Educação, elaborar planos decenais 

correspondentes”. Assim, os órgãos institucionais do município deverão iniciar o processo de 

discussão e elaboração do PME.

De acordo com as necessidades locais, e sem transgredir os dispositivos legais nos 

quais se fundamenta, “o PEE e os Planos Municipais de Educação (PME) devem garantir os 

objetivos e as prioridades do PNE, sem que se perca a identidade da ação dos Estados e dos 

Municípios” (GOIÁS, 2008).
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Deve  ser  observado,  mesmo  considerando  a  opção  pelo  processo  de 

institucionalização do sistema municipal de ensino, que “o município não fica independente 

do estado ou da União” (LAGARES, 2008, p. 90), pois o que se define são as competências e 

as  atribuições  dos  entes,  delimitando  seu  campo  de  atuação.  Deve-se  estabelecer  um 

permanente diálogo entre  os entes federados,  de maneira  que as ações sejam articuladas, 

considerando o princípio da cooperação, com o objetivo basilar de superar as desigualdades 

regionais e locais no oferecimento de uma educação de qualidade social.

Quanto à relação estado e município em Goiatuba, os embates políticos travados 

entre a Subsecretaria Regional de Educação e Secretaria Municipal de Educação foram, no 

período estudado, um obstáculo para a efetivação do regime de colaboração, já que o campo 

tem sido espaço de disputa por número de alunos, diante da concepção que se formou na 

prática de que mais alunos significam mais recursos do Fundef. Além disso, mais escolas sob 

a sua jurisdição pode significar maior controle, poder e, assim, a garantia de  mais votos para 

o  deputado, o governador,  o prefeito ou o vereador da legenda política de seu titular.  

No tocante  à institucionalização do sistema de ensino em Goiatuba ocorreram 

embates  internos  ao  município  entre  a  Secretaria  da  Administração  do  município  e  a 

Secretaria  Municipal  da  Educação.  Esses  embates  referiam-se  ao  não-reconhecimento  da 

autonomia  adquirida  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  escolas  com  a 

institucionalização do sistema municipal de educação.  De acordo com Lagares (2008, p. 93), 

um dos  desafios  ao  processo  de  efetivo  de  institucionalização  do  sistema  municipal  de 

educação,  consiste na gestão efetiva dos recursos financeiros  pelo dirigente  municipal  de 

educação  nos  demais  órgãos  e  instituições  da  educação  municipal  e  a  autonomia  dos 

elementos do sistema, em contraposição a uma relação vertical que garante o poder absoluto 

ao órgão executivo. Essa situação também ocorreu no município analisado. Com frequência, 

a Secretaria de Administração do município continua a querer manter a estrutura anterior que 

limitava o poder de decisão da Semec e, conseqüentemente, das escolas.  

Em um contexto administrativo conservador e centralizador, há uma distância em 

relação aos princípios e normas definidas na legislação e a sua implementação. No que se 

refere à gestão dos recursos financeiros específicos da educação, há a possibilidade de os 

recursos serem geridos e controlados pela sociedade civil.  No município de Goiatuba,  os 

educadores  pressionaram o poder  público  local  para que o princípio  constitucional  fosse 
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considerado,  para  que  as  decisões  governamentais  fossem  discutidas  pela  comunidade 

escolar e local por meio de colegiados.

Com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), foram criados os conselhos 

sociais,  deliberativos,  consultivos  e  fiscalizadores,  que  buscam  garantir  a  participação 

popular nas decisões do poder público. Assim, com articulação entre governo e sociedade 

civil,  os  recursos  públicos  destinados  às  esferas  federal,  estadual  e  municipal  devem ser 

controlados e fiscalizados para a garantia de sua aplicação adequada.

Segundo Balaban (2006), a participação da sociedade no controle da execução das 

políticas  públicas  necessita  ser  vista  como  força  de  transformação  social,  definidas  as 

responsabilidades  no  processo  de  tomada  de  decisão,  e  deve  ser  comprometida  com  o 

interesse público e o fortalecimento da sociedade. O envolvimento da comunidade local nas 

ações e prestação de contas dos recursos públicos pode garantir a transparência dos gastos, o 

exercício da cidadania e ações mais planejadas do poder público visando o interesse público. 

Com  o  objetivo  de  acompanhar  e  controlar  a  repartição,  a  transferência  e  a 

aplicação dos recursos que compunham o Fundef, a Lei no 1.608, de 14 de julho de 1997 

(GOIATUBA,  1997a),  criou-se  o  Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

do  Magistério  do  Município  de  Goiatuba.  O  conselho  de  que  trata  a  lei  deveria  ser 

constituído por cinco membros: um representante da Secretaria Municipal de Educação, um 

representante  dos  professores  e  dos  diretores  das  escolas  do  ensino  fundamental,  um 

representante  de  pais  e  alunos,  um representante  dos  servidores  das  escolas  públicas  do 

ensino fundamental e um representante do Conselho Municipal de Educação. 

No entanto,  por força da Lei no 1.732, de 29 de julho de 1999 (GOIATUBA, 

1999b), o artigo 2o da Lei no 1.608/97 foi alterado, e o conselho do Fundef teve ampliado a 

sua  composição  para  doze  membros:  dois  representantes  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação, dois representantes dos professores e diretores das escolas do ensino fundamental, 

dois representantes de pais e alunos, dois representantes dos servidores das escolas públicas 

do  ensino  fundamental,  dois  representantes  do  Conselho  Municipal  de  Educação  e  da 

Associação dos Professores Municipais de Goiatuba (Apromug).

 A  Lei  no 1.608/97,  §  1o já  definira  que  a  escolha  de  cada  membro  dos 

representantes  devia  ser  feita  pelos  próprios  pares  na  unidade  indicada,  e  os  nomes 
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encaminhados ao prefeito municipal que os designaria  para exercer a função (GOIATUBA, 

1997b).  O mandato dos membros do conselho é de dois anos, vedada a recondução para o 

mandato subsequente.

Alguns  obstáculos  têm  sido  enfrentados  no  Conselho  Municipal  de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério. Além do nepotismo, dificuldades em relação à 

análise  dos  balancetes  pela  falta  de  preparação  de  seus  membros,  ou  seja,  falta  de 

conhecimento  na  área  dos  registros  contábeis  relativos  à  aplicação,  atraso  na entrega  de 

balancetes  ao  conselho  o  que  não  permite  uma  análise  mais  aprofundada  antes  do 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

A participação do Ministério Público (MP) tem contribuído para que os recursos 

destinados ao Fundef sejam efetivamente aplicados no ensino fundamental, o que demonstra 

um processo de construção da democratização da gestão dos recursos públicos no município. 

O  MP  tem  apoiado  os  membros  do  conselho  no  exercício  de  suas  funções,  prestando 

esclarecimentos quanto ao recebimento e aplicação dos recursos do fundo municipal para 

gestão  da  movimentação  dos  recursos  do  Fundef.  As  fragilidades  na  prática  do 

acompanhamento  e  controle  dos  recursos  públicos  em  um  país  que  recentemente  foi 

redemocratizado fazem parte do exercício da democracia, porém o seu exercício constitue 

uma  experiência  valiosa  para  o  aperfeiçoamento  e  criação  de  formas  de  fiscalização. 

Afirmam Wiederkehr e  Neto (2006, p. 70) que “os conselhos são conquistas relevantes dos 

movimentos sociais, que permitem maior controle da sociedade sobre os recursos públicos e 

consolidam  o  exercício  da  cidadania”.  Mas,  ela  precisa  ser  aprendida,  vivenciada  e 

construída no âmbito das instituições públicas.

Em decorrência de alterações na LDB de 1996, os estados e municípios passaram 

a assumir o transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes. A Lei no 10.709/2003 

(BRASIL, 2003) estabelece que sistemas estaduais e municipais  devem responsabilizar-se 

pelo transporte de alunos das respectivas redes. Assim, com a instituição da Lei n° 10.880, de 

9 de junho de 2004 (BRASIL, 2004),  o MEC criou o  Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (Pnate), no âmbito do Ministério da Educação, a ser executado pelo 

Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE).  O  seu  objetivo  é  oferecer 

transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural, por 
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meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios.

Os conselhos municipais do Fundef iniciaram uma nova função de controle social 

dos Pnate.  Os recursos financeiros são repassados por parcelas e calculados com base no 

número  de  alunos  do  ensino  fundamental  público  residentes  em área  rural  que  utilizem 

transporte escolar.

A descentralização dos recursos financeiros da educação fora ampliada após a 

aprovação da Lei no 1.854,  de 24 de janeiro de 2001 (GOIATUBA, 2001a),  que instituiu o 

Fundo  Municipal  para  Gestão  da  Movimentação  dos  Recursos  do  Fundef,  autônomo 

contabilmente e vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Educação. Com aprovação 

dessa lei,  o Secretário Municipal de Educação passou a ser o gestor do fundo municipal, 

devendo estabelecer  políticas  de aplicação  dos recursos da educação em conjunto com o 

Conselho Municipal de Educação.

Dando continuidade ao processo de descentralização dos recursos da educação, a 

Lei  no 1.979,  de  28  de  dezembro  de  2001  (GOIATUBA,  2001b),  criou,  no  âmbito  da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba, o Fundo Municipal de Educação, de natureza 

contábil, para gestão exclusiva da movimentação dos recursos vinculados e subvinculados à 

educação e transferências constitucionais e voluntárias, bem como convênios e doações. Os 

recursos  do  fundo  destinam-se  à  manutenção  e  ao  desenvolvimento  da  educação  básica 

pública e valorização do magistério. 

As  receitas  que  compõem  o  Fundo  Municipal  de  Educação  de  Goiatuba  são 

constituídas de receitas do Fundef, 10% do montante dos recursos originários do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), da parcela do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e das transferências a 

título  de  desoneração  das  exportações,  25% dos  demais  impostos  próprios,  incluindo  os 

provenientes de transferências. Consideram-se ainda as parcelas da dívida ativa e das multas 

resultantes  dos impostos,  receitas  de convênios,  quota  salário-educação e recursos para a 

alfabetização de jovens e adultos (Fundefinho), com a mesma lógica do Fundef, que eram 

depositadas, automaticamente, em conta específica aberta no Banco do Brasil, pelo gestor 

municipal de educação. 
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Em decorrência das relações de poder no interior da administração pública,  da 

falta de preparação técnica e da vontade política do governo municipal de Goiatuba, o fundo 

não  se  materializou  de  maneira  efetiva.  Dos  recursos  destinados  à  educação,  10%,  com 

exceção  dos  recursos  do  Fundef  (15%),  foram  geridos  pelo  Secretário  Municipal  da 

Administração e não pelo Secretário de Educação do Município.

Quanto ao percentual de aplicação da receita resultante de impostos na educação 

do município, a Lei Orgânica do Município de Goiatuba estabelece, no seu art. 194, que, “o 

Município aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante 

de  impostos,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e 

desenvolvimento do ensino” (GOIATUBA, 1990b). 

De acordo com do TCM de Goiás (2008), no período de 1998-2004, o município 

aplicou o percentual definido na LOM de Goiatuba, porém, dados da tabela 4, mostram que, 

no ano de 2003, o montante aplicado foi de apenas 14%.

Tabela 4 − Índice de aplicação de impostos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino em Goiatuba, no período 1998-2004

Ano Índice 

(%)
1998 32,18
1999 27,47
2000 25,31
2001 28,64
2002 28,59
2003 14,0321

2004 32,98
                                         Fonte: Goiás. TCM-GO, (2009).

Segundo estudo realizado por Davies (2007), “os TCs são órgãos auxiliares do 

Poder Legislativo dirigidos por conselheiros nomeados segundo critérios políticos a partir de 

acordos entre o executivo e os ‘representantes’  do povo (deputados e vereadores) (p.15). 

21 O Departamento  de Contabilidade da Prefeitura  Municipal  de Goiatuba entregou uma cópia da certidão 
expedida pelo TCM na qual se registra que a aplicação de recursos provenientes de impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino,  por parte  da municipalidade,  durante o  exercício  de 2003,  foi  de 28,  55%. A 
certidão foi assinada no dia 27 de maio de 2004, pela Conselheira. Maria Teresa F. Garrido. 
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Percebe-se que, com um forte aliado no poder legislativo do estado, o prefeito garante que as 

prestações de conta no seu  mandato podem ser aprovadas, mediante negociações políticas. 

A  relação  entre  Estado  e  sociedade  civil  fortalece-se  à  medida  que  a  gestão  da 

educação se fundamenta nos princípios da gestão democrática do ensino público, capaz de 

transformar as condições sociais. A participação da comunidade em órgãos colegiados, em 

especial,  no  Conselho  de  Alimentação  Escolar,  tem  contribuído  para  que  os  governos 

desenvolvam políticas e ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Conforme  Balaban  (2006),  a  experiência  com o  controle  social  no  âmbito  do  Programa 

Nacional  de  Alimentação  Escolar  (Pnae)  ainda  pode  ser  considerada  incipiente,  mas  o 

controle de ações do governo pela sociedade tem sido a forma mais efetiva e eficaz com o 

objetivo de impulsionar uma mudança ética no país. 

Com a materialização dos princípios da gestão democrática,  têm ocorrido avanços 

crescentes para ampliação da transparência dos gastos repassados para alimentação escolar. 

Conforme Valle (2008, p. 66), “a partir da atual Constituição, os conselhos passaram a ter um 

papel de controle das políticas públicas e de representatividade da população em diferentes 

áreas  de  interesse  de  todos  os  cidadãos,  configurando-se  em  espaços  de  articulação  da 

sociedade  com os  governantes”.  O trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho  de Alimentação 

Escolar do município, articulado com as ações do governo municipal, tem como resultado a 

garantia da alimentação escolar, a melhoria da qualidade do atendimento,  a ampliação do 

atendimento (educação de jovens e adultos, ensino especial e ensino médio). 

A descentralização dos recursos do Pnae, instituída pela Lei no 8.913, de 12 de julho 

de 1994, representou um grande passo para a democracia participativa. Esclarecem Pipitone, 

Ometto;  Sturion (2006, p. 102), que “esta lei  representou um significativo avanço para a 

universalização do programa,  pois garantiu o repasse de recursos financeiros para todo e 

qualquer  aluno  matriculado  no  ensino  público  e  inovou  ao  garantir  a  participação  da 

comunidade  na  gestão  do  programa”. Em  consequência  da  criação  do  Pnae,  o  poder 

executivo de Goiatuba-GO, instituiu o Conselho Municipal  de Alimentação Escolar,  pelo 

Decreto no 4.738,  de 24 de novembro de 1995 (GOIATUBA, 1995). 

Conforme  o  artigo  3o do  referido  decreto,  o  Conselho  Municipal  de Alimentação 

Escolar  de  Goiatuba  (Cmaeg)  tinha  a  seguinte  composição:  o  Secretário  Municipal  de 

Educação, um representante da Câmara Municipal, um representante da alimentação escolar, 
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um representante  de entidades  filantrópicas,  um representante  da Secretaria  Municipal  de 

Saúde, um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão rural do Estado de 

Goiás  (Emater)  e  um representante  de  pais  de  alunos  da  rede  municipal,  indicado  pela 

Secretaria Municipal de Educação. O artigo 3o, § 2o estabelecia que “o Secretário Municipal 

de Educação será o Presidente do Conselho”.  Essa definição parece contraditória, pois um 

órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, como o Cmaeg, não deveria ter o chefe 

do poder  executivo  como seu próprio presidente  e  fiscalizador.  O Cmaeg,  em Goiatuba, 

porém, parece ter sido criado com o objetivo de atender à legislação e receber recursos do 

governo federal, sem a intenção de propiciar a participação da comunidade na gestão dos 

recursos financeiros recebidos.

Em 1998, o Pnae, gerenciado pelo FNDE, desenvolveu ações e políticas educacionais 

voltadas  para  a  descentralização  dos  recursos  financeiros  por  meio  dos  programas 

desenvolvidos por esta autarquia. A Medida Provisória no 1.784, de 14 de dezembro de 1998 

(BRASIL, 1998), instituiu-o em todos os municípios  brasileiros  como órgão deliberativo, 

fiscalizador  e de assessoramento para execução do programa,  e estabeleceu ainda que os 

recursos  da  merenda  escolar  seriam  repassados  automaticamente  para  municípios  e 

secretarias de educação dos estados, sem a necessidade de celebração de convênios.

Os  beneficiários  do  Pnae  são  alunos  da  educação  pré-escolar  e/ou  do  ensino 

fundamental,  matriculados  em  escolas  públicas  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 

municípios,  ou  em  estabelecimentos  mantidos  pela  União,  constantes  no  censo  escolar 

realizado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano anterior ao do atendimento. Em 2004, 

o valor repassado, por aluno matriculado era de treze centavos de reais.

A Resolução no 15, de 25 de agosto de 2000a, do Conselho Deliberativo do FNDE 

(BRASIL, 2000), alterou a redação da composição dos conselhos: um representante do poder 

executivo, indicado pelo chefe desse poder, um representante do poder legislativo, indicado 

pela  mesa  diretora  desse  poder,  dois  representantes  dos  professores,  indicados  pelos 

respectivos órgãos de classe, dois representantes de pais de alunos, indicados pelos conselhos 

escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares, um representante de outro 

segmento da sociedade civil. Considerando a resolução do FNDE, o Decreto no 6.859, de 22 

de fevereiro de 2001 (GOIATUBA, 2001c), alterou a composição do Cmaeg. O presidente e 
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vice-presidente  devem  ser  eleitos  entre  os  membros,  ressalvando-se  ainda  que  os 

representantes do poder executivo e do poder legislativo não assumam essa função.

A experiência do Conselho Municipal De Alimentação Escolar (Cmaeg) do município 

tem apresentado resultados positivos, apesar dos limites: a prefeitura executa o programa de 

merenda escolar em todas as suas fases, recebe, administra, compra os alimentos e presta 

contas dos recursos ao FNDE. A Divisão da Merenda, que compõe a estrutura da SEMEC, é 

responsável  pela  distribuição,  preparação  do  cardápio  (elaborado  pela  nutricionista), 

supervisiona a forma como os alimentos são preparados, capacita as merendeiras, fiscaliza as 

condições  de higiene e  prazo de validade dos alimentos  e  confere a  prestação de contas 

realizada pela escola. 

O  Cmaeg  de  Goiatuba  tem  como  objetivo  orientar  a  política  de  aquisição, 

armazenamento, preparo e distribuição de alimento ou produtos alimentícios, destinados aos 

alunos  matriculados  na  educação  infantil,  ensino  fundamental  da  rede  pública  municipal 

tanto na zona urbana como na zona rural. O envolvimento dos conselheiros nas atividades 

relacionadas à merenda escolar das instituições escolares municipais tem demonstrado que a 

participação da comunidade contribui de maneira significativa para a melhoria da qualidade 

da alimentação dos alunos e aplicação efetiva dos recursos recebidos  na merenda escolar.

Em relação a esse mecanismo de controle, Balaban (2006) expõe que o controle 

social  do Pnae,  por meio  dos  CAEs,  está  no caminho certo.  Apesar  do pouco tempo de 

experiência  de descentralização  dos  recursos,  com devido controle  de  sua execução pela 

sociedade, ela tem se aprimorado a cada ano que passa, e o número de desvios verificados 

dos recursos repassados também tem diminuído. 

Esses conselhos de acompanhamento e controle social têm sido instrumentos que, 

ao longo da curta  história,  demonstram que a  sociedade  civil,  ao participar  das  decisões 

políticas  do  poder  público,  pode  desenvolver  ações  com  o  interesse  de  cumprir  seu 

compromisso com a sociedade, ou seja, com justiça social. 

O princípio da gestão democrática no ensino público instituído pela Constituição 

do Estado de Goiás, no art. 156, § 1o, inciso VI (GOIÁS, 1989) e na LOM de Goiatuba, no 

artigo 196, inciso V (GOIATUBA, 1990b), estimula e garante a participação da comunidade 

na organização e gestão da educação. Porém, os mecanismos de participação instituídos pelo 
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sistema  municipal  de  ensino de  Goiatuba  não  têm ampliado  a  forma  de envolvimento  e 

integração da comunidade no processo de decisão nas escolas municipais.  

Verificou-se nas unidades de ensino da rede municipal de ensino de Goiatuba, no 

período 1997-2004,  a existência  da Associação de Pais  e Mestres  (APM), e de  unidades 

executoras  (UEx),  responsáveis  pelo  recebimento,  execução  e  prestação  de  contas  dos 

recursos financeiros destinados às escolas públicas, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE)22. Na prática, as reuniões da APM limitavam-se aprovar a prestação de contas dos 

diretores para entrega ao órgão responsável pelo encaminhamento ao FNDE,  sem debates e 

discussões das condições e necessidades prioritárias da escola, ou seja, a comunidade não 

participava do planejamento e das  decisões tomadas pelos diretores das escolas. 

As escolas municipais são regidas por um Regimento Escolar Único elaborado 

pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semec),  e que entrou em vigor com a 

aprovação do Conselho Estadual de Educação, por meio Portaria no 1.324 de 22 de março de 

2000 (GOIÁS, 2000b). O documento tinha como objetivo conferir caráter de homogeneidade 

ás ações e decisões das unidades escolares da rede municipal de ensino, oferecendo suporte 

para soluções de eventuais impasses. O CME de Goiatuba é um órgão que compõe o sistema 

municipal  de  ensino,  conforme  o  princípio  da  participação  e  da  representatividade  da 

comunidade interna e externa na gestão da educação.  Possui função normativa, porém, em 

2004, a Resolução no 10, de 10 de agosto de 2004 (GOIATUBA, 2004) regulamentou o 

Regimento Escolar Único das escolas municipais. Essa medida revela o caráter centralizador 

das ações do sistema de ensino e indica que o processo de decisão permanece centralizado no 

âmbito da Semec.

A instituição do regimento escolar único revela a falta de autonomia das escolas 

municipais  de  Goiatuba.  Esse  documento  deve  ser  construído  coletivamente  com  a 

participação de todos os segmentos internos e externos do contexto escolar e deve expressar a 

efetiva autonomia administrativa e pedagógica da escola. De acordo com Mendonça (2001), 

quando o regimento escolar tem forma única estabelecida pelas administrações centrais  e 

22 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado pela Resolução no 12, de 10 de maio de 1995 
(BRASIL,  1995),  com  o  nome  de  Programa  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental 
(PMDE). Mais tarde, passou a chamar-se PDDE, com a edição da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de 
agosto  de  2001 (BRASIL,  2001).  Os  recursos  do programa  são  transferidos  diretamente  para  as  unidades 
escolares de ensino fundamental, de acordo com o número de alunos do ano anterior.

91



aprovadas pelos órgãos normativos dos sistemas, é um flagrante desrespeito às características 

pedagógicas  e  culturais  específicas  de  cada  escola,  na  sua  relação  com as  comunidades 

locais.

Como  a  lei  é  o  resultado  de  lutas  e  embates  travados  referentes  a  interesses 

antagônicos,  a  sua  aprovação  não  implica  sua  execução,  havendo  uma  distância  entre  o 

proposto e o implantado. No entanto, o CME estabeleceu um diálogo com o chefe do poder 

executivo, acerca dos preceitos legais que fundamentam a institucionalização dos conselhos 

escolares  nas  unidades  de  escolares,  órgãos  significativos  para  que  se  efetive  a  gestão 

democrática. Como resultado dessa articulação, o prefeito assinou o Decreto no 8.642, de 2 de 

maio de 2005 (GOIATUBA, 2005a) que  instituiu os conselhos escolares nas unidades da 

rede  municipal  de  ensino.  Entretanto,  a  sua  implementação  nas  escolas  municipais  de 

educação de Goiatuba só se efetivou no início do ano de 2008, em virtude da resistência dos 

diretores  das  escolas  municipais.  Nesse  período,  as  escolas  elaboraram  o  Estatuto  dos 

Conselhos Escolares das Escolas Municipais, com apoio técnico-administrativo do Conselho 

Municipal de Educação de Goiatuba.  De acordo com informações do CME, os conselhos 

escolares das unidades de ensino não atuam de maneira efetiva, em razão ainda da resistência 

dos diretores das unidades.  

O CME de Goiatuba, em 2005, aprovou a Resolução no 16/2005, de maio de 2005 

(GOIATUBA,  2005b),  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  conselhos  escolares  na  rede 

municipal de ensino, designando ao conselho escolar as funções consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora.  Suas atribuições, conforme a resolução, são: elaborar e aprovar seu próprio 

estatuto, criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade 

escolar e local na discussão, na decisão, na construção, no acompanhamento e na avaliação 

do projeto político-pedagógico; coordenar, em conjunto com a equipe escolar, o processo de 

discussão, elaboração ou reformulação do regimento escolar; aprovar o plano de aplicação 

financeira da escola, bem como receber, analisar e remeter ao conselho fiscal, para parecer, a 

prestação de contas do diretor; constituir comissão de execução financeira; analisar e apreciar 

as  questões  de  interesse  da  escola  e  recorrer  a  instâncias  superiores  sobre  questões  não 

regimentais ou que não se julgar apto a decidir.

O artigo 4o, da Resolução no 16, de 2005 define que cada unidade escolar da rede 

pública municipal constituirá um conselho escolar (CE), com inscrição no cadastro nacional 
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de pessoa jurídica (CNPJ), composto por um número ímpar de conselheiros, que deve ser de, 

no  mínimo,  sete  e,  no  máximo,  quinze  membros  (GOIATUBA,  CME,  2005b).  Sua 

composição deve garantir  a representação de todos os segmentos da comunidade escolar, 

assegurada  a proporcionalidade  de 50% para pais  e  alunos e  de 50% para professores e 

demais servidores efetivos. Conforme pesquisa de campo, a direção e professores das escolas 

resistem quanto à participação da comunidade nesses colegiados.  O estudo de Mendonça 

(2001) confirma que a maneira cartorial como são constituídos alguns colegiados tem levado 

a um funcionamento inadequado.  O autor continua:  

Apesar  do  poder  formal  que  possuem  instâncias  no  encaminhamento  de 
diferentes situações da convivência escolar, muitas vezes ele não é exercido 
por  falta  de  consciência  dos  conselheiros  em relação  ao  poder.  De  toda 
maneira,  apesar  das  dificuldades  decorrentes  da  implantação  e 
funcionamento dos colegiados escolares, estes são mecanismos capazes de 
promover  o  despojamento  da  dominação  de  uma  só  pessoa,  superando  a 
monocracia como lógica de funcionamento da direção escolar (p. 91).

 

Um outro  instrumento  que  contribui  para  o  estudo da gestão  democrática,  no 

interior do sistema de ensino, é o processo de eleição para a escolha de dirigentes das escolas 

públicas municipais. Cabe ressaltar que a eleição de diretores não garante o pleno exercício 

da  democracia  no  contexto  escolar,  pois  a  democracia  é  um  processo  histórico  em 

construção.  De  acordo  com Paro  (2003),  “a  eleição  de  diretores  não  pode,  todavia,  ser 

tomada como uma panacéia que resolverá todos os problemas da escola e muito menos em 

particular, os de natureza política” (p. 28), mas como forma de contribuição ao exercício da 

democracia.

Uma  das  reivindicações  dos  professores  municipais  de  Goiatuba  que  não  foi 

atendida e que ainda se coloca como um obstáculo para que o sistema expresse o princípio da 

gestão  democrática  é  a  eleição  de  diretores,  que  vem  se  constituindo,  desde  1993,  em 

bandeira de luta dos professores. A forma de provimento do cargo de diretor das escolas 

municipais ainda é efetivado por meio da nomeação do prefeito, com base em indicação feita 

pelas lideranças político-partidárias da cidade. Conforme Mendonça (2001), os mecanismos 

de  provimento  do  cargo  de  diretor  escolar  são  reveladores  das  concepções  de gestão 

democrática adotadas pelos sistemas de ensino. 
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A discussão dessa questão não deve ser reduzida a esse mecanismo de escolha de 

diretores. Segunda Correa (2008), 

é preciso discutir a função social da escola e seus objetivos específicos e, 
como decorrência destes, a natureza da administração escolar. Sem perder de 
vista a importância de processos eletivos, é preciso alterar a lógica da função 
e, por conseguinte, o perfil de quem se pode eleger; isto passa por questões 
salariais, por mecanismos de incentivo à função docente e, finalmente, por 
alterações  na  lógica  de  relacionamento  no  interior  da  escola:  quem 
coordenará o trabalho pedagógico não pode ser alguém com poderes para 
perseguir inimigos ou beneficiar amigos, tampouco um “fiel” servidor dos 
governantes do momento, mas, sim, um servidor público (p. 138).

A forma de livre indicação do cargo de gestores das escolas pelo poder público 

traduz-se em ações clientelistas, que, para Dourado (2000), em uma linguagem do cotidiano 

político,  pode  ser  designado  como  curral  eleitoral,  por  tratar-se  de  uma  política  do 

favoritismo  e  marginalização  das  oposições.  O  diretor,  ao  prescindir  do  respaldo  da 

comunidade  escolar,  caracteriza-se  como  instrumentalizador  de  práticas  autoritárias, 

evidenciando forte ingerência do Estado na gestão escolar.

A eleição direta para diretores das escolas públicas municipais foi aprovada pela 

Lei Orgânica do Município de Goiatuba (1990), art. 197, segundo a qual,  “os diretores das 

escolas municipais serão escolhidos através de eleição direta e secreta com a participação 

exclusiva  de  toda  a  comunidade  escolar”  (GOIATUBA,  1990b).   Porém,  por  motivos 

político-clientelistas, a administrações públicas não implantaram a eleição direta como forma 

de escolha dos diretores das escolas municipais. 

 A nomeação dos diretores pelo prefeito persiste em um espaço de luta e embate 

político, por isso, a categoria, por intermédio da Apromug, buscou dialogar com professores 

e  administradores,  mas  a  discussão  não  avançou,  pois  os  interesses  particulares 

predominaram no embate político em decorrência da relação de dependência e de troca de 

favores.  Como  garantia  de  permanência  do  curral  eleitoral,  o  poder  público  aprovou  a 

alteração  na  redação no  art.  197:  “O cargo de  diretor  de  escola  pública  municipal  é  de 

natureza de cargo de comissão, de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo. (Emenda 

no 011/2001 à Lei Orgânica do Município, de 17/05/2001d)” (GOIATUBA, 2003). Embora, a 

eleição de diretores por si só não transforme o contexto político da sociedade, ela contribui 

de maneira significativa para a reflexão e democratização das relações de poder. 
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Deve-se  compreender  que  a  gestão  democrática  é  construída  pelas  tensões  e 

articulações que são partes de um processo que se contrapõe a uma visão de gestão que 

possui um corpo normativo controlador.  Esse tipo de gestão reguladora,  segundo Arroyo 

(2008), é uma concepção moralizante e pedagógica, despolitizada, distante da visão do poder, 

da sociedade, da cidadania que inspira o movimento docente na defesa da gestão democrática 

na escola.   

Como resultado do trabalho de campo, no próximo capítulo, analisa-se, conforme 

a ótica dos sujeitos envolvidos diretamente,  gestores e membros do CME, o processo de 

municipalização e institucionalização do Sistema Municipal de Ensino de Goiatuba-GO. 
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CAPÍTULO III

MUNICIPALIZAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM GOIATUBA NA ÓTICA DE SEUS 

SUJEITOS

O presente capítulo busca apreender como ocorreu o processo de municipalização 

e  institucionalização  do  sistema  de  ensino  conforme  a  ótica  dos  sujeitos  envolvidos 

diretamente nesse processo: gestores e membros  do Conselho Municipal  de Educação.  O 

capítulo  ainda  objetiva,  analisar  se  no  processo  de  municipalização  e  institucionalização 

desse sistema foram definidos mecanismos de democratização da gestão do ensino público 

municipal. A democratização do ensino é entendida neste estudo, com base nas reflexões de 

Dourado (2000), Cury (2001), Schlesener (2007), Ferreira (2007), Mendonça (2001), como 

um processo de aprendizado e de luta política que visa a construção da autonomia da escola e 

de seu projeto, mediante a construção de mecanismos e práticas que possibilitem a efetiva 

participação e integração dos diferentes grupos e sujeitos envolvidos na dinâmica da escola e 

do sistema de ensino.   

A investigação  foi  realizada  por  meio  de dezoito  entrevistas  semiestruturadas. 

com os sujeitos que vivenciaram o processo analisado. Foram entrevistados dois prefeitos, 

dois  secretários  municipais  de  educação,  um  subsecretário  regional  de  educação,  uma 

supervisora  de  ensino  da  Semec,  uma  inspetora  escolar  da  Subsecretaria  Regional  de 

Educação de Goiatuba da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, e onze membros do 

Conselho Municipal de Educação (CME). Do quadriênio 1997-2000, quatro sujeitos foram 

entrevistados, do biênio 2001-2002, dois sujeitos, do quadriênio 2002-2006, cinco sujeitos. A 

população total é de 36 membros, e a amostra foi constituída de 11 sujeitos encolhidos por 

sorteio, o que correspondeu a 30,5% da população total de conselheiros do período em estudo 

(1997-2004).

Além das entrevistas, foram aplicados questionários a sujeitos que exerceram a 

função de dirigentes escolares e coordenadores pedagógicos das doze escolas municipais no 
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período de 1997-200423.  Os questionários foram entregues a 18 dirigentes  escolares e 40 

coordenadores pedagógicos, no total de 58, e foram devolvidos 29 questionários respondidos, 

o que correspondeu, portanto, a 50% da população total. 

A utilização desses procedimentos procurou desvelar, com base nos relatos dos 

diferentes  sujeitos  que  participaram da  municipalização  e  da  implantação  do  sistema  de 

ensino  de  Goiatuba,  os  avanços,  as  dificuldades  e  as  contradições  vivenciadas  nesse 

momento, os distanciamentos existentes entre o proposto e o que foi implantado, sobretudo 

no que se refere `a implantação de indicadores de democratização da gestão do sistema e da 

escola.  Nesse sentido,  buscou-se visualizar  no, interior do sistema e da escola municipal, 

mecanismos de fortalecimento da participação da comunidade escolar e local na gestão das 

políticas educacionais. As medidas que formam esses indicadores são: criação e composição 

do Conselho Municipal de Educação, elaboração coletiva do Plano Municipal de Educação, 

eleições diretas para escolha de dirigentes escolares, eleição para provimento do cargo de 

coordenador pedagógico, participação efetiva da comunidade escolar e local na elaboração 

do projeto político-pedagógico, autonomia pedagógica, financeira e administrativa da escola, 

instituição e composição de conselhos escolares, formação de grêmios estudantis atuantes nas 

unidades de ensino. 

Com base  no  levantamento  bibliográfico  e  documental  e,  prioritariamente,  na 

análise  inicial  das  entrevistas  e  questionários,  foram  definidas  cinco  dimensões.  As 

dimensões  surgiram  como  questões  e  temáticas  que  se  destacaram  nas  apreciações 

apresentadas pelos sujeitos do estudo e que possuíam capacidade aglutinadora de dados e 

informações que pudessem contribuir para a compreensão do processo de municipalização e 

institucionalização do sistema de ensino em Goiatuba.  Desse modo, foram estipuladas  as 

seguintes dimensões que nortearam a análise: 

a) processo de municipalização e institucionalização do

 sistema municipal de ensino;

                                               b) relações intergovernamentais e regime de colaboração;

c) parceria público e privado;
23 A função de dirigentes das unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino é de livre escolha do chefe do 
poder executivo. A função de coordenador pedagógico e também  de confiança do governo municipal, e o 
prefeito e o Secretário de Educação precisam chancelar o nome do candidato.  Assim, no período de 1997-2004, 
22 professores deveriam ocupar a função de dirigente escolar, e 48, a função de coordenadores pedagógicos, 
mas quatro dirigentes  permaneceram na função durante o período em estudo, assim como oito professores 
permaneceram na função de coordenadores pedagógicos durante o período investigado. 
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d) participação da comunidade escolar, professores, 

funcionários da escola, pais e alunos, e da comunidade 

local;    

e) indicadores de democratização da gestão: participação e

autonomia.

3.1  Processo  de  municipalização  do  ensino  fundamental  e  institucionalização  do 

Sistema Municipal de Ensino em Goiatuba – período de 1997-2004

No  item  a  seguir,  serão  analisadas  as  entrevistas  realizadas  com  os  sujeitos 

envolvidos  diretamente  no  processo  de  municipalização  e  institucionalização  do  sistema 

municipal  de ensino em Goiatuba que revelaram a forma como as políticas educacionais 

foram elaboradas e implantadas no âmbito da educação municipal no período investigado. 

3.1.1 Processo de municipalização do ensino fundamental em Goiatuba: elaboração e 

implantação 

De acordo com o prefeito municipal24, do PTB, Hermes Traldi Neto (PTB), gestão 

1997-2000, em entrevista concedida para este estudo, a partir de 1997, foram implantadas 

ações que modificaram a organização e a gestão da rede municipal de ensino. As iniciativas 

partiram de um encontro do prefeito eleito de Goiatuba com o então Ministro da Educação, 

Paulo  Renato,  em  1996,  em  Brasília.  Nesse  encontro,  segundo  o  prefeito,  o  ministro 

informou-o acerca das diretrizes  educacionais  a serem adotadas pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a partir de 1997. Ao assumir o cargo, o prefeito iniciou a implantação de 

uma série de mudanças na educação municipal definidas com as indicações do ministro da 

educação. Conforme suas palavras,

a Emenda 14 havia acabado de ser  aprovada e nem havia ainda sido o 
objeto da lei que a regulamentou. Mas ele, o Ministro Paulo Renato me 
passou então as diretrizes dizendo que o ensino fundamental é obrigação 
do município e nós vamos ter um sistema de distribuição de recursos que 

24 O prefeito, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), f oi  eleito com o apoio do Partido da Frente Liberal 
(PFL) e do Partido Progressista Brasileiro (PPB).  
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seria o  Fundef  e esse  sistema vai  estar  vinculado ao número  de alunos 
matriculados (...) (Entrevista 1).

Segundo seu depoimento, com base na proposta do presidente Fernando Henrique 

Cardoso,  foi  elaborado  o  plano  de  governo  para  a  educação  municipal,  o  Programa  de 

Desenvolvimento  Global  da  Educação  (GOIATUBA,  1997a).  Ele  esclarece  que  a  nova 

política federal ainda não havia sido estudada de forma aprofundada pela Secretaria Estadual 

de Educação de Goiás, mas sua equipe já estava se preparando para implantá-la. Antes de sua 

posse, a nova equipe da Semec-Goiatuba foi preparada para assumir  os cargos e recebeu 

informações sobre a proposta de municipalização o conteúdo da LDB de 1996 (BRASIL, 

1996a) e da Emenda Complementar no 14/1996 (BRASIL, 1999b) para o ensino fundamental. 

Além disso, a nova equipe foi informada da “oportunidade de criação, pelo município, de 

uma rede própria não mais vinculada ao poder central do estado e a possibilidade de cada 

escola  em elaborar  o  seu  próprio projeto  político-pedagógico  considerando as  diferenças 

regionais da cidade, com as diversas classes sociais” (Entrevista 1).

A análise do depoimento do prefeito revela a sua preocupação em conquistar a 

ampliação  da  autonomia  da  educação  municipal  em  relação  à  Secretaria  de  Estado  de 

Educação de Goiás. Seu objetivo era desvincular-se do poder central, estadual, e assumir a 

condição de ente federado autônomo,  conforme estabelecido no artigo 1o da Constituição 

Federal  de  1988  (BRASIL,  1988)  e  passar  a  organizar  o  sistema  de  ensino  próprio  do 

município de acordo com artigo 8o da LDB de 1996 (BRASIL, 1996a).       

Uma outra preocupação que se destacou na fala do prefeito, diante do princípio de 

liberação de recursos de acordo com o número de matrículas no ensino fundamental, foi a 

necessidade  de  ampliação  da  rede  municipal  de  ensino  e  das  matrículas  para  que  mais 

recursos fossem assegurados para Goiatuba. Nesse sentido, diferentemente da maioria dos 

municípios  goianos que propôs inicialmente a municipalização  somente  dos anos iniciais 

dessa etapa, o município de Goiatuba defendeu a municipalização do primeiro ao sexto ano 

do  ensino  fundamental.  Desse  modo,  a  rede  municipal  teria  uma  expansão  rápida  nas 

matrículas e assegurado o recebimento de mais recursos financeiros do Fundef.

Segundo o prefeito, havia uma grande demanda por vagas no ensino fundamental, 

sobretudo nas regiões mais carentes do município, que necessitavam ser atendidas pelo poder 
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municipal. O depoimento evidencia que as demais etapas e modalidades de ensino não eram 

alvo  de  sua  preocupação,  pois  o  foco  de  atuação  de  seu  governo seria  apenas  o  ensino 

fundamental.  

Para que a educação municipal, em especial o ensino fundamental, recebesse mais 

recursos a equipe da Semec preparou-se para elaborar o projeto de municipalização do ensino 

fundamental  conforme  a  novas  exigências  da  legislação  educacional.  Observa-se  que  o 

administrador  não considerou as  reais  condições  financeiras  e  humanas  do município  na 

elaboração e implementação do projeto e nem mesmo a possibilidade do envolvimento da 

comunidade local na discussão desse processo - a decisão já estava tomada por ele. Desse 

modo, a prefeitura municipal no início do processo de municipalização, não considerou como 

possibilidade o envolvimento da comunidade escolar e local na discussão da proposta e na 

implantação das mudanças. Assim, professores, diretores de escolas, pais e alunos, dentre 

outros, foram deixados à parte desse processo. 

O prefeito esclareceu que, em sua gestão (1997/2000), a meta estabelecida para a 

área da educação foi a municipalização do ensino fundamental. Informou que, após iniciar a 

implantação dessa meta, no ano de 1997, percebeu a resistência da Secretaria de Estado de 

Educação  em  ceder  os  alunos  da  rede  estadual  para  a  rede  municipal.  O  fato  de  a 

redistribuição dos recursos do Fundef estar condicionada ao número de alunos originou um 

conflito entre as duas redes de ensino, municipal e estadual, que queriam assegurar o máximo 

de alunos do ensino obrigatório em suas escolas. O administrador explicitou que, durante as 

negociações, o governo estadual apresentava-se resistente em transferir os alunos do ensino 

fundamental da rede estadual para municipal. A existência dessa resistência é confirmada na 

entrevista  2,  na qual  afirma que a  Superintendente  do Ensino Fundamental  do estado de 

Goiás, a Profa. Eliana França, solicitou do prefeito uma municipalização parcial apenas da 

primeira a quarta série, com a justificativa de que o processo era novo no estado e no Brasil.

Para que o município tivesse condições para conduzir a adequação da educação à 

nova  legislação,  a  equipe  da  Semec  preparou-se  para  a  elaboração  do  projeto  de 

municipalização do ensino fundamental.  Para tanto,  foram oferecidos cursos e seminários 
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pela Habilis Consultoria Empresarial25 para capacitar a equipe gestora da Semec para que o 

município se adequasse às novas normas vigentes.

Segundo o  Programa  de  Desenvolvimento  Global  da  Educação  (GOIATUBA, 

1997a),  diante  das dificuldades  apresentadas pela  equipe da Semec e professores da rede 

municipal de ensino, a Empresa Habilis Consultoria Empresarial sistematizou um conjunto 

de  atividades  de  suporte,  elaboração  e  acompanhamento  da  implantação  do  projeto 

pedagógico  e  elaboração  do  projeto  estratégico  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e 

Cultura. O programa de desenvolvimento humano contemplou a capacitação de professores, 

as  relações  interpessoais  e  a  integração  das  unidades  escolares  da  rede  municipal 

(GOIATUBA, 1997).

O objetivo geral do programa era qualificar os educadores nos aspectos teóricos 

metodológicos, técnicos e humanos para a elaboração e implantação do projeto pedagógico 

específico para as escolas da rede municipal de Goiatuba, para que se tornassem centros de 

educação  com um ensino  de  qualidade  em seus  aspectos  didático-pedagógicos  e  gestão 

participativa  (GOIATUBA, 1997a).  Além desse  objetivo,  o  prefeito  Hermes  Traldi  Neto 

(1997-2004)  buscou  uma  nova  organização  da  rede  pública  de  ensino  de  Goiatuba, 

procurando atender às definições da LDB/1996 (BRASIL, 1996a).

De  acordo  com  a  entrevista  1,  com  a  elaboração  do  Programa  de 

Desenvolvimento Global da Educação (GOIATUBA, 1997a), a Semec de Goiatuba realizou 

um conjunto de atividades, que permitiu consolidar uma nova concepção para a educação 

pública municipal em Goiatuba26, em atendimento às determinações da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988), a Emenda Constitucional no 14/1996 (BRASIL, 1996b) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394/1996 (BRASIL, 1996a).

25 Durante a pesquisa de campo verificou-se a ausência de documentação e informações sobre a empresa Habilis 
Cnsultoria  Empresarial  na  prefeitura  municipal  de  Goiatuba.  A  pesquisa  não  teve  acesso  ao  contrato  de 
prestação de serviços entre a empresa e a prefeitura e, muito menos, aos valores pagos pelos cofres públicos 
nesse contrato. Na Semec de Goiatuba, os documentos encontrados consistem em apostilas que apresentam os 
relatórios do trabalho desenvolvido com a equipe da Semec e a assessoria prestada para a elaboração do projeto 
político-pedagógico das escolas municipais. Também foi realizada pesquisa pela Internet e, em nenhuma dessas 
iniciativas, foram localizadas informações sobre a existência e organização dessa empresa. 

26 De acordo com o programa , “a  educação é um processo dinâmico e contínuo, que visa a transformação e a 
integração familiar, cultural, social, educacional e profissional do ser humano. Deve se dar de forma global, 
sistematizada, vivenciada,  inovadora e com o domínio dos conhecimentos  científicos e tecnológicos  para o 
pleno exercício da coidadania, sendo de responsabilidade da família, da escola, da sociedade, do município e do 
Estado” (GOIATUBA, 1997b). 
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Como a proposta e o interesse do prefeito naquele momento era a municipalização 

do  ensino  fundamental,  iniciou-se  no  município  um  levantamento  dos  atos  legais  de 

autorização de funcionamento das escolas, de seus recursos físicos e humanos. De acordo 

com  depoimento  da  funcionária  da  Subsecretaria  Regional  de  Educação  de  Goiatuba 

(entrevista 3), o prefeito fez o levantamento,  na subsecretaria,  dos atos de autorização de 

funcionamento das escolas, número de funcionários, patrimônio, estrutura física, propriedade 

do município ou estado e número de alunos. Esse levantamento teve como objetivo conhecer 

as condições legais e reais das escolas municipais, estaduais e privadas para a elaboração do 

projeto de municipalização. 

Dentre os interesses do prefeito, verificou-se ainda a necessidade da ampliação do 

número  de  alunos  da  rede  municipal  de  ensino.  Por  isso  foi  solicitado  da  Semec  e  da 

Subsecretaria  Regional  de  Educação  um levantamento  da  necessidade  de  vagas  da  rede 

municipal  de ensino. Constata-se que o foco do administrador  era o Fundef, isto é, mais 

alunos representavam um maior volume de recursos. A entrevistada 2 confirma essa análise: 

“nós ajudamos ele a fazer o levantamento da rede estadual, municipal e particular, ou seja, da 

rede educacional de Goiatuba. Porque daí ele tiraria o que ele teria de aluno só do ensino 

fundamental, que era o interesse maior naquela época por causa do Fundef”.

A  proposta  de  municipalização  do  ensino  fundamental  em  Goiatuba  foi 

materializada  no  Projeto  de  Municipalização:  Educação  e  Parceria,  Qualidade  Nota  10 

(GOIATUBA,  1999a),  elaborado  por  membros  da  equipe  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação  com  assessoria  da  Hábilis  Consultoria  Empresarial.  Também  contou  com  a 

participação  de  profissionais  da  Superintendência  de  Ensino  Fundamental  do  Estado  de 

Goiás.

O depoimento da funcionária da Subsecretaria Regional de Educação confirma 

essa observação:

na  época  da  elaboração  desse  projeto  foi  toda  por  uma  equipe  de 
profissionais da Superintendência de Ensino Fundamental passando todas 
as orientações para a Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba o que 
poderia ser feito. Diante de todos os dados levantados na época existiam 
alguns profissionais  é,  na  Secretaria  Municipal  de  Goiatuba que davam 
todo  esse  respaldo  que  era  a  empresa  contratada,  que  dava  todo  esse 
respaldo pedagógico (...) (Entrevista 3).
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A  Secretaria  Estadual  de  Educação  de  Goiás  acompanhou  e  estabeleceu  as 

diretrizes da elaboração do projeto por intermédio da Subsecretaria Regional de Educação. A 

função  de  acompanhar  a  proposta  ficou  sob  a  responsabilidade  da  Superintendência  de 

Ensino Fundamental que, no período estava a cargo da professora Eliana França, que por 

meio de negociações tentou convencer o prefeito a municipalizar apenas as quatro primeiras 

do ensino fundamental.  Percebe-se que o interesse não era transferir  os alunos do ensino 

fundamental para o município, já que o governo do estado também tinha preocupação com os 

recursos do Fundef.

De acordo com a proposta do projeto de municipalização do ensino fundamental 

do município, a Semec responsabiliza-se-ia pelas escolas que atendessem de primeira a sexta 

série  do ensino  fundamental.  Porém,  a  Secretaria  de Estado de  Educação foi  contrária  à 

proposta da Semec, pois o que estava em jogo na negociação  era o montante de recursos que 

seriam recebidos para manutenção do ensino, ou seja, os recursos do Fundef. Além disso, o 

estado  não  queria  abrir  mão  do  poder  de  controle  das  escolas  que,  muitas  vezes,  se 

transformam  em  “currais  eleitorais”  na  época  das  eleições  no  estado  de  Goiás  para 

governador, deputado federal e estadual.  

Uma entrevistada analisa como se deu a participação da Secretaria Estadual de 

Educação  no  processo  de  muncipalização,  ressaltando  que  efetivamente  essa  secretaria 

acompanhou  o processo de elaboração da proposta de municipalização: 

Eles  [funcionários  técnico-administrativos  da  Secretaria  Estadual  de 
Educação]  mandaram  todas  as  diretrizes  de  como  elaborar  o  projeto. 
Indicavam os levantamentos que teríamos que fazer no período. Todo mês 
nós  íamos  apresentar  a  nossa  proposta,  às  vezes  não  era  aceita, 
elaborávamos  outras  propostas  e  voltávamos  outras  vezes  para  poder 
“fechar”  [ a proposta] (Entrevista 2). 
 

Para  a  implantação  do  Projeto  de  Municipalização:  Educação  e  Parceria, 

Qualidade Nota 10 (GOIATUBA, 1997a), o executivo municipal realizou uma readaptação 

física  da  rede  municipal  de  educação.  Foi  construída  uma  escola  no  Setor  Parque  das 

Primaveras,  desprovido,  até  então,  do  atendimento  educacional  estadual  e  municipal.  A 

escola deveria atender a 310 alunos da educação infantil e ensino fundamental, incluindo a 

modalidade da educação de jovens e adultos.
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A escola privada Águia de Haia, que atendia `a educação infantil e primeira fase 

do ensino fundamental  foi  encampada pela  prefeitura  e  alterada  a  sua denominação para 

Escola Municipal “Educandário Mundo Maior”, pela Lei Municipal no 1.590, de 18 de junho 

de 1997 (GOIATUBA, 1997c). Após a modificação do nome da escola,  os alunos foram 

transferidos  para  escolas  municipais  e,  em  seguida,  ocorreu  a  sua  extinção.   A  escola 

funcionava em um prédio alugado, por isso, e a sua extinção foi justificatida como contenção 

de despesa. Outra escola privada integrada à rede municipal foi o Colégio Osvaldo Cruz, 

encampado pela prefeitura e que recebeu, pela Lei Municipal no 1.590, de 18 de junho de 

1997  (GOIATUBA,  1997c),  a  denominação  de  Colégio  Municipal  Osvaldo  Cruz,  com 

atendimento ao ensino fundamental e ao ensino médio. 

O depoimento  da  inspetora  da  Subsecretaria  de  Educação  de  Goiatuba  revela 

como ocorreu o processo de encampamento das referidas escolas:

Quando  o  prefeito  Hermes  Traldi  assumiu,  a  escola  Osvaldo  Cruz  era 
privada, ele sempre teve visão de Goiatuba ser um polo educacional. Ele 
comprou essa escola e municipalizou. Ele fez uma proposta para o dono do 
prédio para que funcionasse ali uma escola municipal e como era o poder 
executivo baixou uma lei transformando a escola na época colégio, Colégio 
Municipal  Osvaldo  Cruz.  Fez  um  acordo  com  o  dono  do  imóvel  e 
transformou essa escola em escola pública e transferiu alunos das escolas 
estaduais para essa escola (Entrevista 3). 

Por  meio  do  Convênio  de  Cooperação,  Processo  no 18100520/00 

(GOIAS/GOIATUBA, 2000) assinado pelo governo do estado de Goiás, por intermédio de 

sua  Secretaria  da  Educação,e  pelo  município  de  Goiatuba–GO,  foram  definidas 

“responsabilidades compartilhadas, obedecidas a suas condições específicas, devendo atingir 

o ensino fundamental de primeira a sexta séries. Apesar das resistências da SEE/Goiás, os 

alunos  foram  transferidos  para  a  rede  municipal  de  ensino  de  Goiatuba,  atendendo  `a 

proposta da prefeitura de Goiatuba, conforme o depoimento: 

Teve alguns tumultos porque na época o prefeito foi o único no Brasil que 
fez o pedido solicitando a municipalização de primeira a sexta série, que na 
época era ensino fundamental. Foi um pedido audacioso porque a maioria 
dos prefeitos pedia duas séries, primeira e segunda série (Entrevista 3).
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Ao estado, por meio da ação da Secretaria da Educação, competiria promover, em 

parceria com o município, a distribuição de alunos, turmas, ou escolas a serem absorvidas 

pela rede municipal. Além disso, ela deveria realizar a transferência ao município dos alunos 

matriculados  no  ensino  fundamental  da  rede  estadual,  observando,  para  tanto,  a  sua 

capacidade  de  absorção.  A Subsecretaria  Regional  de  Educação  de  Goiatuba  e  a  Semec 

desenvolveram uma ação cooperativa para a distribuição dos alunos nas unidades escolares 

municipais.

Conforme  definido  no  Convênio  de  Colaboração,  Processo  no 18100520/00 

(GOIAS/GOIATUBA, 2000) 320 alunos da quinta e sexta série do ensino fundamental do 

Colégio  Estadual  de Goiatuba  foram transferidos  para  o  então criado Colégio  Municipal 

Osvaldo Cruz. Os 164 alunos de primeira a quarta série do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Jerônimo Carlos do Prado, foram transferidos para a Escola Municipal Maria de 

Lourdes Estivalett Teixeira e Escola Municipal Ministro Alfredo Nasser. Os 213 alunos  de 

quinta a sexta série, foram transferidos para o Colégio Municipal Osvaldo Cruz, e os 113 

alunos do Colégio Estadual Oseás Borges Guimarães, de primeira a quarta série do ensino 

fundamental,  para a Escola Municipal Irene Rosa. O processo de transferência dos alunos 

para outras escolas foi muito tumultuado, como assinalam os depoimentos que se seguem:

Vou  colocar  o  caso  do  Colégio  Estadual  de  Goiatuba,  como  foi 
municipalizado quinta a sexta séries na época, considerou como estivesse 
perdendo esse número de alunos. Então foi um tumulto que os professores 
fizeram, os pais não queriam que os alunos fossem para outra escola (...) 
Eu me lembro na época Railda, que eu estava na sala os pais chegaram 
xingando, discutindo com alguns professores. Eles já tinham conversado 
com professores do colégio e eles não souberam informar (Entrevista 3)

A dificuldade maior encontrada é o que seria mesmo o que a gente tava 
prevendo, a questão do aluno, aluno sendo transferido de escola, aqui em 
Goiatuba foi o Colégio Jerônimo Carlos. Esse foi o nosso maior problema, 
o  maior  dentro da municipalização.  Os pais  não aceitaram transferir  os 
alunos para outro colégio, eles queriam lá naquela escola porque naquela 
época estava muito bem. E no Colégio Estadual quando foram pegar alunos 
de quinta a sexta série levou para outra escola., o maior problema foi tirar 
os alunos de lá e transferiu para o Osvaldo Cruz, os pais não aceitaram 
naquela época (Entrevista 2). 

De acordo  com o  convênio,  os  servidores  estaduais  que  atuavam nas  escolas 

municipalizadas,  um total de 79 servidores, 55 docentes,  18 auxiliares de serviços gerais, 
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ficariam  a  partir  de  2001,  sob  a  responsabilidade  da  Semec.  A  transferência  desses 

funcionários para o município não foi tranquilo, como confirmam os depoimentos:

os professores ficaram perdidos, não sabiam se iam ficar na escola, sob a 
coordenação  de  quem,  do  município  ou  do  estado.  A  maioria  desses 
professores, principalmente do Colégio Jerônimo Carlos, do Pio XII e do 
Jardim  [Escola  Estadual  Maria  de  Lourdes  Estivalett  Teixeira]  eram 
professores já há mais de dez anos nas escolas, na rede estadual, eles não 
queriam perder, ficaram inseguros (...) (Entrevista 2).

na  sala  de  modulação  a  gente  encontrava  professores  que  vinham com 
verdadeiro desespero, chorando e queriam saber, queriam explicações mais 
convincentes  quanto  ao  salário,  quanto  ao  plano  de  saúde  e  como  que 
ficaria a situação no caso de aposentadoria e nós não tínhamos respostas 
(...).  Os educadores  enquanto rede municipal  não deixaram de se sentir 
ameaçados porque estavam chegando novos colegas que poderiam ocupar 
os seus lugares e os da rede estadual sentiam inseguros, insegurança. De 
repente, eles não queriam ser daquela escola, não sabiam onde eles seriam 
modulados, se ia ter espaço para eles continuarem nas séries iniciais, (...) 
disputa por localidade de trabalho e de séries (Entrevista 4).

Quanto  aos  repasses  de  recursos  financeiros  correspondentes  ao  número  de 

matrículas  municipalizadas  que integravam o Censo Escolar  do período de 2000 na rede 

estadual,  um cronograma  de  desembolso  foi  elaborado  para  que,  no  período  de  abril  a 

dezembro de 2000, os recursos fossem transferidos para o município com um valor estimado 

em  (novecentos  e  seis  mil,  sessenta  e  seis  reais,  oitenta  e  um  centavos.  Conforme  a 

entrevistado  5,  com  os  recursos  a  prefeitura  beneficiou  as  unidades  escolares  da  rede 

municipal  com   reforma  e  ampliação,  compra  de  mobiliários,  quadras  de  esportes, 

laboratórios  de  informática,  aquisição  de  veículos  para  o  transporte  escolar  e  cursos  de 

atualização para professores. 

3.1.2 Processo de institucionalização do sistema municipal de ensino

A  pesquisa  empírica  buscou  verificar  de  que  forma  ocorreu  o  processo  de 

municipalização e institucionalização do sistema municipal de ensino em Goiatuba. 

Nesse sentido,  as  entrevistas  realizadas  objetivam,  por  meio  dos  depoimentos, 

desvelar as ações que foram realizadas no processo de institucionalização do sistema. 
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Os municípios constituem-se em entes federativos com uma autonomia relativa 

(artigo 211 da CF de 1988 (BRASIL, 1988). Esse dispositivo estabelece a possibilidade de os 

municípios criarem seus sistemas municipais de ensino, atuando em regime de colaboração 

com as demais esferas (União e estado). A LDB de 1996 afirma no art. 8o que “A União, os 

Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  organizarão,  em regime  de  colaboração,  os 

respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996a). Além da institucionalização do sistema 

municipal próprio de ensino, há outras possibilidades de organização do sistema, conforme 

art. 11, parágrafo único da LDB, “os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema  estadual  de  ensino  ou  compor  com  ele  um  sistema  único  de  educação  básica” 

(BRASIL, 1996a). 

  Cabe salientar que a indução ao processo de institucionalização dos sistemas se 

tornou mais evidente quando o MEC, em 2001, por meio do Prasem, em sua terceira edição, 

prestou  assistência  técnica  a  municípios  no  processo  de  acompanhamento  de 

institucionalização dos sistemas. Os secretários receberam um Guia de Consulta (BRASIL, 

2001) que  deveria  servir  de  subsídio  para  a  criação  do  sistema  municipal.  Algumas 

prefeituras,  porém,  iniciaram  o  processo  sem  envolver  a  comunidade  na  discussão, 

repassando aos  conselhos  que  estavam sendo  estruturados  as  informações  da  criação  do 

sistema.

Em relação a esses procedimentos no âmbito do município, a entrevistada que faz 

parte da equipe pedagógica da Semec expressa que a participação dos funcionários dessa 

secretaria  foi  bastante  limitada:  “Posso até afirmar  que foi  um grupo muito  pequeno e a 

maioria da equipe pedagógica não teve nenhuma participação nem como preparação pra estar 

criando o sistema municipal de ensino” (Entrevista 4).  

De acordo com um entrevistado, a criação do sistema de ensino aconteceu “entre 

quatro paredes prefeito, secretário e assessores e não se discutiu com a comunidade e criou o 

sistema, criou o conselho. O conselho hoje é autônomo, mas sem discussão, foi uma coisa 

imposta” (Entrevista 2). 

Uma  relação  conflituosa  foi  estabelecida  entre  Subsecretaria  Regional  e  a 

Secretaria Municipal de Educação no processo de efetivação do sistema. Ocorreram disputas 

pelo poder de decisão, provocando divergências políticas nos âmbitos estadual e municipal 

que interferiram de maneira significativa na materialização do regime de colaboração.  Os 
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dois  órgãos  não  se  entendiam  nas  decisões  quanto  ao  transporte  escolar,  horário  e  dias 

letivos.  Projetos do governo estadual eram implantados sem a discussão prévia com a Semec 

e com a  administração de escolas que não eram municipalizadas, ou seja, faltava diálogo 

entre governo municipal e subsecretaria. 

Verificam-se contradições na fala do gestor municipal27, quando afirma que, no 

seu  governo,  o  Conselho  Municipal  de  Educação  envolveu-se  no  processo  de 

descentralização: “no nosso governo nós nomeamos as pessoas, convocamos aí a sociedade, 

ou seja, professores, alunos, pais de alunos, enfim, grande parte da sociedade pra que ela 

pudesse na verdade participar de tudo aquilo que era importante” (Entrevista 6). 

Um dos entrevistados não confirma essa participação:

Entretanto,  criou-se  primeiro  dentro  da  legislação,  legitimou-se, 
institucionalizou  antes  pra  depois  vir  constituir  o  próprio  conselho.  Na 
verdade é um processo novo pra gente, desconhecido, e foi um exercício de 
cidadania, nós não conhecíamos. O Conselho não participou desse processo 
porque nem sabia como seria formado esse conselho. A preocupação foi de 
criar  o sistema,  ou seja,  municipalizar  as escolas,  municipalizar  o ensino, 
principalmente  o  ensino  fundamental  pra  depois  constituir  o  conselho 
(Entrevista 7).

Em entrevista, um membro do Conselho Municipal de Educação e funcionário da 

Secretaria Municipal de Educação concorda com o entrevistado 7”: 

Então nós tivemos essa institucionalização do sistema municipal, depois de 
criado,  foi  repassado  para  nós  o  que  deveríamos  fazer,  como  é  que 
aconteceu e o que seria o nosso papel de agora em diante, então foi essa a 
nossa participação. Como todo processo de instituição de qualquer medida 
nós sabemos que geralmente vem tudo de cima pra baixo e quando você é, 
procura saber a realidade então essa realidade já está criada, geralmente 
elas  são  feitas  em  gabinetes  e  aí  nós  entramos  no  processo  e  damos 
continuidade ao trabalho que devemos estar realizando (Entrevista 8).

O  conselheiro  revelou,  por  meio  de  seu  depoimento,  que  o  processo  a 

institucionalização do sistema não foi discutido com comunidade.   A decisão foi tomada 

pelos gestores e enviada para o CME executá-la.  No entanto, a gestão democrática pressupõe 

27 Prefeito eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o vice-prefeito, Lázaro Santo de Oliveira, pelo 
Partido Popular Socialista (PPS)  para a gestão 2001-2004.
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que o seja  feito  com a sociedade  por  meio  do conselho,  que  deve  exercer  suas  funções 

deliberativas e consultivas das questões educacionais.

Um  conselheiro  afirma  em  entrevista  que a  institucionalização  do  sistema 

municipal  “veio  com  bastante  discussão  esse  período  de  transformação  para  sistema 

municipal no nosso município. Houve discussão e houve participação da comunidade pois os 

membros desse conselho eram pessoas da comunidade” (Entrevista 9).

O entrevistado 4, entende que não teve envolvimento da comunidade “não que eu 

soubesse,  uma grande confusão quando tentávamos passar em reunião que agora é sistema 

municipal” (...) (Entrevista 4). 

Os  depoimentos  revelaram  que  o  processo  não  ocorreu  de  maneira  tranqüila 

existiram conflitos e contradições no decorrer do processo.  

  

3.2  Relações  intergovernamentais  e  regime  de  colaboração  no  processo  de 

municipalização e institucionalização do Sistema Municipal  de Ensino em Goiatuba: 

Secretaria da Educação do Estado e Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba 

A educação brasileira deve organizar-se mediante ações compartilhadas entre a 

União e as demais  instâncias  federadas,  sobretudo no que se refere  ao atendimento e  ao 

oferecimento  da  educação  básica.  As  relações  devem ser  de  colaboração  entre  os  entes 

federados, de maneira autônoma, sem subordinação, nem hierarquia, estabelecendo formas 

de  colaboração  (SARI,  2001).  Nesse  tópico,  analisa-se  a  dimensão  relações 

intergovernamentais  e  regime  de  colaboração  no  processo  de  municipalização  e 

institucionalização do sistema de ensino em Goiatuba.

3.2.1 Relações  intergovernamentais  e  regime  de  colaboração  no  processo  de 

municipalização do ensino em Goiatuba (1997-2004)

O estado  de  Goiás  e  o  município  de  Goiatuba,  no  Convênio  de  Cooperação, 

Processo no 18100520/2000 (GOIAS/GOIATUBA, 2000) definiram formas de colaboração e 

de  transferência  de  responsabilidades  no  processo  de  municipalização  das  matrículas  no 
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ensino  fundamental.  Também  foram  estabelecidas  as  normas  para  a  transferência  dos 

recursos humanos e financeiros ao município.

Em relação aos benefícios que o município obteve com a assinatura do Convênio 

de Colaboração, um entrevistado assinala que houve o aumento da receita do Fundef com a 

transferência  dos  alunos  para  a  rede  municipal  de  ensino:  “Acredito  que  tenha  recebido 

inúmeros benefícios, a receita do Fundef. O número de alunos aumentou, então eu acredito 

que o município ganhou muito com isso. Ele pode investir nas suas escolas, nos servidores da 

educação, porque o recurso veio” (Entrevista 2).   

Esse entendimento foi verificado também com um entrevistado, que explicita a 

realidade de sua materialização:

No período no qual ocupei o cargo de Secretário Municipal de Educação 
[01 de junho de 2000 até 31 de dezembro de 2000], houve grande avanço 
no processo de ensino-aprendizagem, devido ao bom relacionamento entre 
o estado, através da Subsecretaria Regional de Educação, e o município, 
através  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  o  que  possibilitou  o 
cumprimento  do  convênio,  neste  quesito.  No  que  diz  respeito  aos 
benefícios  financeiros,  neste  curto  período  de  gestão,  foi  muito 
compensador  para  as  unidades  escolares,  não só a  rede municipal,  mas 
também  as  escolas  encampadas  com  reformas,  mobiliários  novos, 
ampliações, quadras poli esportivas, laboratórios de informática, veículos 
para  transporte  escolar  e  cursos  de  atualização  para  os  professores 
(Entrevista 5).

Com o decorrer do tempo, estabeleceu-se uma relação conflituosa entre estado e 

município, relacionada às questões de ordem político-partidárias e à imposição de projetos 

pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Além disso, ocorreram transferências de 

encargos  e  de  responsabilidades  do  estado  para  o  município,  sem diálogo  e  análise  das 

condições financeiras do município para assumir as novas tarefas. 

O depoimento seguinte expressa a realidade apresentada em relação às disputas 

político-partidárias,

o subsecretário  é  uma  indicação do governo  do  estadual  e  o  secretário 
municipal  é  uma  indicação  do  governo  municipal.  Então  acaba  que  o 
partido  político  afasta  as  duas  profissionais  que  têm  o  mesmo 
conhecimento,  têm o  mesmo  objetivo,  mas  não  podem trabalhar  juntas 
porque aconteceu em Goiatuba (Entrevista 3).
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O cargo de subsecretária regional de educação do estado em cada município e o 

de secretário municipal estão subordinados aos interesses dos chefes do poder executivo do 

estado e do município. Mas, em Goiatuba a indicação do cargo da subsecretaria foi feita pela 

Profa. Raquel Teixeira, que foi candidata a deputada federal, pelo PSDB,  no ano de 2002. O 

prefeito  que  ocupava  o  cargo,  Godofredo  Jerônimo  da  Silva  (PTB),  2001-2004,  porém 

apoiou o candidato a deputado federal Henrique Meirelles, também do PSDB. Os conflitos 

nesse  período  eleitoral  dificultaram  o  desenvolvimento  da  parceria  entre  Semec  e 

Subsecretaria Regional de Educação e tensão permaneceu até o fim do mandato do prefeito. 

O entrevistado 2  revelou a ausência, no final de 2002,  de parceria entre os entes 

federados, ou seja, a falta de uma ação compartilhada entre o município de Goiatuba e o 

estado de Goiás no processo de municipalização.  Não houve acordo quanto a divisão de 

responsabilidades do ensino fundamental, assim sendo em 2003 o estado oferece vagas para a 

primeira etapa do ensino fundamental,  e o município,  para toda segunda etapa do ensino 

fundamental.  O relacionamento da rede municipal com a rede estadual  foi conflituoso, desse 

modo o diálogo não ocorreu, afirma o entrevistado:

O Colégio Estadual Orcalino Fernandes Evangelista foi municipalizado até 
2003, porque na verdade não foi municipalizado. Foi feito um acordo feito 
um  acordo  de  cooperação,  uma  gestão  compartilhada.  Não  foi  feito 
tecnicamente a municipalização Colégio Orcalino, não aconteceu, não foi 
concretizado.  [o  governo  estadual]  Foi  retomando,  não  me  lembro 
exatamente  como que aconteceu,  eu sei  que não foi  concretizado,  esses 
alunos  não  entrou  nas  contas  da  prefeitura,  no  Fundef  da  prefeitura 
(Entrevista 2).

   Ressalte-se que a Lei Complementar no 26, do estado de Goiás, define em seu 

art. 5o que “o Estado e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos 

sistemas  de  educação”  (GOIÁS,  1998).  A  Lei  Municipal  no 2.017/2002  (GOIATUBA, 

2002a) determina que o município definirá, com o governo estadual, formas de colaboração 

para assegurar  a  universalização  do ensino  fundamental  obrigatório.  O município  poderá 

atuar em colaboração com o estado por meio do planejamento, da execução e da avaliação 

integradas das seguintes ações: formulação e planos educacionais, recenseamento e chamada 

pública  da  população  para  o  ensino  fundamental  e  controle  da  freqüência  dos  alunos, 
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definição de padrões mínimos de qualidade do ensino, avaliação institucional, organização da 

educação  básica,  proposta  referencial  de  currículo  e  elaboração  do  calendário  escolar, 

valorização dos recursos humanos da educação e expansão e utilização dos recursos humanos 

da educação.

Para o entrevistado 2, o regime de colaboração não foi efetivado, e os conflitos 

entre  as  esferas  tornaram  distante  essa  realidade:  “nós  não  podemos  ser  inocentes  e 

hipócritas, [...] a rede municipal com a estadual vão estar sempre brigando. Infelizmente, a 

parceria nunca vai existir, isso nunca vai acontecer (...)”.

Conforme observa Sari (2001), as dificuldades para a efetivação da colaboração 

referem-se, de um lado, à falta de dados e informações suficientes sobre a realidade escolar 

quanto à divisão de encargos e à capacidade de atendimento de cada esfera. Verificou-se que, 

em Goiatuba, a questão da divisão de encargos não ficou bem definida. O município assumiu 

uma  série  de  responsabilidades  que  não  estavam  estabelecidas  no  convênio,  com  o 

pagamento  de merendeiras  para todas  as  escolas  estaduais,  mesmo para  escolas  que não 

foram municipalizadas. Por razões de ordem política, tanto o estado quanto o muncípio não 

apresentavam efetiva  vontade  política  de  colaboração.  A negociação  tornava-se cada  vez 

mais  difícil  entre  as partes.   Para o estado,  os recursos do Fundef aumentaram, por isso 

deveria ter maior responsabilidade e, para o município, as decisões estavam sendo impostas. 

Para  o  estabelecimento  do  regime  de  colaboração,  é  necessário  que  as  partes 

demonstrem  vontade  política  para  garantir  à  população  condições  mínimas  de  acesso  e 

permanência  na escola.  As  decisões  devem ser  compartilhadas,  o  planejamento  deve  ser 

elaborado em conjunto, em uma relação de igualdade, de autonomia, sem subordinação, nem 

hierarquia.  Em Goiatuba, o trabalho foi realizado de forma segmentada, cada um na sua 

esfera de governo, sem o estabelecimento de diálogo entre as instâncias envolvidas e sem a 

efetiva participação da sociedade nas decisões governamentais.   

Para  Cury  (2002),  uma  nova  estrutura  institucional  cooperativa  precisa  ser 

constituída,  de maneira que se  efetive  a autonomia relativa do município, estabelecendo 

uma relação horizontal  e autônoma entre os entes federados construindo um espaço para 

viabilizar o debate e discussão no tocante às  formas de colaboração entre estado e município. 

Porém, em Goiatuba o que ocorreu foi a simples transferência de encargos, não havia espaços 
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para  o  diálogo,  pois  o  governo  estadual  mantinha  relação  hierárquica  e  vertical  com  o 

município de Goiatuba. 

 

3.2.2  Relações  intergovernamentais  e  regime  de  colaboração  no  processo  de 

institucionalização do Sistema Municipal de Ensino em Goiatuba  

A definição acerca da criação do sistema municipal de ensino em Goiatuba foi 

uma decisão sem discussão com a Subsecretaria Regional da Educação de Goiatuba, para o 

estabelecimento de ações cooperativas. Essa informação é confirmada por meio da entrevista 

com a Subsecretária de Educação de Goiatuba do período 2000-2004. Segundo a qual “a 

criação do sistema de ensino aconteceu entre quatro paredes prefeito, secretário e assessores” 

(Entrevista 2). 

As divergências políticas no âmbito estadual e municipal interferiram no processo 

de efetivação do regime de colaboração, ocorrendo uma disputa entre as duas esferas pelo 

controle das ações desenvolvidas no âmbito das escolas municipalizadas.  De acordo com 

depoimento, 

as divergências políticas interferem no processo educacional e muito.  A 
prefeitura utilizando as escolas como forma de ganhar a eleição, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, dos diretores que acabam com que o 
governo estadual também ganhe a eleição.  Porque o subsecretário também 
[e] indicação política e tem que falar mesma língua política e os diretores 
até na época não eram eleitos, eram indicados também na rede estadual e 
tem que falar a mesma língua em prol dos partidos políticos e uma eleição 
e não em prol de um todo educacional (Entrevista 3). 

Durante a implementação dos projetos do governo estadual nas escolas estaduais 

e municipais, tais como, Cantinho de Leitura, Proformação, Educação Inclusiva, Parâmetros 

em Ação e outros programas de capacitação de professores houve participação e cooperação 

e articulação das ações do governo estadual e municipal. Do depoimento da Subsecretaria da 

educação do período 2000-2004 confirma o que foi explicitado:

“houve  uma  participação,  uma  cooperação  enorme  nesse  período,  nesses 
últimos anos, mas poderia ter sido melhor (...). Essa cooperação poderia ter 
sido melhor e maior, maior que eu digo na questão do levantamento de dados 
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dos alunos, com estavam nossos alunos, a troca de experiência, esse tipo de 
parceria eu acho que poderia ter sido melhor, a troca de projetos, a discussão 
dos projetos. (...) uma coisa é pegar um projeto que vem direto do governo e 
trabalhar  ele  nas  escolas  municipais  e  estaduais   outra  coisa  é  fazer  um 
projeto de casa, um projeto aqui do município (Entrevista 2)
  

Nesse contexto, a institucionalização do sistema municipal de ensino em Goiatuba 

ocorreu sem a discussão com a Subsecretaria Estadual de Educação. As decisões do governo 

municipal, em relação a organização da sua rede de ensino foi imposta. O depoimento revela 

que nas ações do governo municipal, “’não se discutiu com a comunidade e criou o sistema, 

criou o conselho, o conselho hoje é autônomo, mas sem discussão” (Entrevista 2).

3.3 Participação da comunidade escolar, professores, funcionários das escolas, pais e 

alunos, no processo de municipalização do ensino fundamental 

O Conselho Municipal de Educação é um órgão mediador entre a sociedade civil 

e  o  poder  executivo  local.  No  processo  de  discussão,  elaboração  e  implementação  das 

políticas  educacionais  do município  de Goiatuba,  esse colegiado assumiu sua posição de 

representante da comunidade local no diálogo o poder executivo e na análise das decisões 

governamentais.     

Nesse  sentido,  para  concretizar  o  projeto  de  municipalização  do  ensino 

fundamental,  o  Conselho  Municipal  de Educação,  regulamentado  pela  Lei  no 1.330/1993 

(GOIATUBA, 1993) foi implantado em 1997, segundo a ata de constituição do Conselho 

Municipal de Educação de Goiatuba, quadriênio 1997/2000 (GOIATUBA, CME, 1997d). Os 

membros do CME foram indicados pelos poderes executivo e legislativo municipais, pela 

associação de professores municipais, pela Associação de Moradores do Setor Central e pela 

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal do Povoado da Serrinha. O documento 

definiu a constituição do conselho da seguinte forma: um representante do poder executivo, 

um representante  do poder legislativo,  um representante  da Semec,  um representante  dos 

professores  e  dois  representantes  da  comunidade,  indicados  pelas  associações  de  pais  e 

mestres  e  associações  de  moradores.  No  livro  de  registro  de  atas  do  conselho,  não  há 

informações de como se deu o processo de indicação dos dois representantes da comunidade. 
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As  discussões  do  projeto  de  municipalização  ficaram  apenas  nos  limites  do 

gabinete  do  prefeito,  da  Semec  e  da  Subsecretaria  Regional  de  Educação.  Segundo 

depoimento de um entrevistado, “não houve participação da comunidade na discussão desse 

projeto.  A  comunidade  não  participou”  (Entrevista  3).  O  depoimento  do  membro  do 

Conselho Municipal de Educação revela a forma centralizadora e autoritária  com que foi 

tomada  a decisão de  municipalizar o ensino fundamental em Goiatuba: 

Quando houve a discussão do projeto de municipalização,  eu não fazia 
parte do conselho, mas eu não me lembro do conselho na época ter ido as 
escolas pra discutir. Até na ocasião eu trabalhava numa escola estadual que 
seria municipalizada por decisão do prefeito.  O prefeito estava impondo a 
municipalização, não era para ser discutida nas escolas, pelo menos não na 
escola  que  eu  trabalhava.  Tanto  é  que  os  professores  naquela  ocasião, 
enviaram um documento à Secretária de Educação do Estado contrários à 
municipalização (...) (Entrevista 10).

A  população  da  cidade  só  foi  informada  do  projeto  após  a  implantação  das 

mudanças  na  rede  municipal  de  ensino,  pois,  “houve  só  um  esclarecimento  dentro  dos 

colégios com reuniões de pais, às vezes pelo rádio, dar entrevista, explicando o porquê da 

municipalização” (Entrevista 3). 

No que  se  refere  à  reação  e  resistência  dos  pais  de  alunos  à  implantação  da 

municipalização, o relato da funcionária da Subsecretaria Regional da Educação de Goiatuba, 

que ocupou o cargo de subsecretária, explicita as dificuldades encontradas na viabilização 

desse projeto28: “os pais não aceitaram transferir os alunos para outro colégio, de quinta a 

sexta série levou pra outra escola isso foi o maior problema. (...) os pais não aceitavam de 

jeito nenhum e nem os professores” (...) (Entrevista 2). Depreende-se depoimento do que 

uma  das  maiores  dificuldades  encontrada  foi  a  ausência  de  uma  discussão  coletiva  da 

municipalização com a comunidade local, e, após a implantação do projeto houve resistência 

dos pais. 

A  ausência  de  participação  dos  professores  na  deliberação  e  implantação  da 

municipalização pode ser verificada pela grande insegurança gerada pelas alterações, pois o 

projeto não foi discutido previamente com a categoria. Essa atitude dos professores da rede 

estadual  é  confirmada  pela  surpevisora  da  Semec,  entrevista  6,  ao  afirmar:  que 

28 Os alunos do Colégio Estadual Jerônimo Carlos do Prado foram transferidos para outras escolas – alunos de 
quinta e sexta séries para escolas municipais e alunos de sétima e oitava séries para outras escolas estaduais; as 
escolas estaduais que atendiam de primeira e quarta séries foram transferidas para a rede municipal, e seus 
funcionários ficaram à disposição da Secretaria Municipal de Educação de Goiatuba.  
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“Encontrávamos professores que vinham com verdadeiro desespero, chorando, queriam ter 

explicações  mais  convincentes  quanto  ao  seu salário,  quanto  ao  plano de  saúde  e  como 

ficaria a situação no caso de aposentadoria e nós não tínhamos respostas” (Entrevista 4).

Os  educadores  da  rede  municipal  também  se  sentiram  ameaçados.  A 

municipalização causou disputas entre os docentes por localidade de trabalho e série a ser 

lecionada em determinada escola.  Com a chegada de colegas da outra rede, temiam-se eles 

pudessem ocupar os seus lugares. Um depoimento esclarece que, “os professores não sabiam 

onde seriam modulados,  sentiam-se inseguros,  pois  não  queriam ser  daquela  escola,  não 

sabiam onde eles seriam modulados, se teria espaço para eles continuarem nas séries iniciais” 

(Entrevista 4). 

Os docentes  da rede estadual  de ensino reagiram diante  da implementação  do 

projeto. A definição da municipalização do ensino fundamental veio “de cima para baixo”, 

como apresenta assim, apresentou um entrevistado: “Com a modulação, os professores da 

Escola Maria de Lourdes Estivalett  Teixeira ficaram muito revoltados. A municipalização 

pré-estabelecida,  pronta.  O clima ficou meio tenso” (Entrevista 3). Com as mudanças,  os 

diretores foram substituídos por outra pessoa da confiança do prefeito. “Tivemos escolas que 

o  diretor  veio  de  uma  outra  escola,  um corpo  estranho  dentro  do  ninho”,  assinala  uma 

inspetora  da  Subsecretária  Regional  de  Educação  de  Goiatuba  (Entrevista  3).  A medida 

adotada no processo de municipalização revela a forma da escolha dos dirigentes escolares 

na rede municipal de ensino de Goiatuba. A interferência do governante no interior da escola 

fortalece o clientelismo político e o poder desse governante em manter o controle e o “curral 

eleitoral” naquela localidade. 

A Subsecretária Regional de Educação esclarece, em sua entrevista, como ocorreu 

o envolvimento dos sujeitos na elaboração do projeto: 

não participou,  por isso mesmo que eu acredito que tenha acontecido o 
transtorno  que  aconteceu,  porque  os  pais  não  participaram  e  nem  os 
professores como um todo. Foi uma coisa imposta. (...)  participaram os 
professores que estavam trabalhando na Secretaria Municipal de Educação 
e na Subsecretaria Regional de Educação, esses sim participaram os demais 
não (Entrevista 2).

A  reação  dos  pais  dos  alunos  não  foi  diferente.  Eles  não  compreendiam  a 

municipalização,  pois  seus filhos eram transferidos  de um colégio para o outro,  sem um 
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mínimo de explicação. Diante da atitude da administração municipal, os pais começaram a 

reagir, foram para as escolas, para o gabinete do prefeito e para a subsecretaria e exigiram 

uma justificativa para a mudança. De acordo com o entrevistado, houve manifestos dos pais 

que buscavam o mínimo de entendimento: “tivemos que ir na rádio explicar como é esse 

processo,  fazer  reuniões  com os  pais  no Colégio  Estadual  de Goiatuba  e  explicar  que a 

municipalização era um benefício. Houve um certo desgaste [desgaste na relação do governo 

com a comunidade] pela falta de entendimento” (Entrevistado 3).  

De  acordo  com um  departamento,  a  dificuldade  relativa  à  implementação  da 

municipalização  foi  a  questão  da  transferência  de  alunos  do  Colégio  Estadual  Jerônimo 

Carlos  do Prado para outras escolas.  Esse foi  o  maior  problema,  “os pais  não aceitaram 

transferir  os  alunos  para  outro  colégio,  eles  queriam  lá,  naquela  escola,  foram  muitos 

problemas”  (Entrevista  2).  Observa-se  que  a  reação  dos  pais  está  vinculada  ao 

desconhecimento das mudanças implantadas, pois decisões foram tomadas nos gabinetes sem 

consulta aos mais interessados. 

No decorrer do processo de municipalização,  as dificuldades foram surgindo à 

medida que os alunos e funcionários foram sendo transferidos para a rede municipal. Os pais 

sentiam insegurança  quando seus  filhos  eram transferidos  para  outra  unidade  escolar.  O 

município ficou com a responsabilidade de oferecer vagas até a sexta série e a rede estadual, 

da sétima série ao ensino médio. Segundo um entrevistado, “as famílias vinham desesperadas 

querendo saber  quanto  à  transferência,  se  não  ia  prejudicar  a  questão  da  documentação. 

Então a participação [dos pais] foi assim, querendo segurança, enquanto direito da escola 

para o filho” (Entrevista 4).

Representantes  da  Associação  dos  Professores  Municipais  de  Goiatuba 

(Apromug)29 no  Conselho  Municipal  de  Educação,  ao  referirem-se  à  participação  da 

categoria na discussão, formulação e implementação do projeto de municipalização de ensino 

fundamental de Goiatuba, afirmaram que não houve um espaço para que os professores se 

manifestassem sobre o processo. A insatisfação dos docentes da rede municipal em relação às 

decisões  governamentais  revela  o  caráter  autoritário  e  centralizador  do  processo  de 

municipalização do ensino fundamental. Dois depoimentos são significativos:

29 Os professores do Sistema Municipal de Ensino de Goiatuba desvincularam-se da Apromug, uma associação 
formalmente organizada por professores da rede municipal de ensino, e filiaram-se ao Sintego, no ano de 2004.
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Olha, infelizmente o brasileiro tem que ser real, em todos os sentidos e nós 
brasileiros, nós infelizmente não participamos dessas situações, isso aí é a 
história vem dos antigos, nós recebemos tudo aquilo já pronto e montado 
por eles (...).  Não participei de nenhuma reunião em sentido referente a 
educação de Goiatuba, simplesmente eu acompanho como professor, como 
todos os  professores  da  cidade acompanham.  Nós sempre...  é,  acontece 
então  nós,  participamos  com nosso  trabalho,  a  nossa  determinação  nos 
nossos devidos locais de lotação no qual nós trabalhamos (Entrevista 11).

Não,  não  participei,  não  fui  convidado,  se  houve  essa  reunião  não  fui 
convidado,  não fui  convocado e nem muito menos  intimado (Entrevista 
12).
 

A  participação  da  comunidade  no  processo  de  institucionalização  do  sistema 

municipal,  ou seja,  o envolvimento da sociedade local,  nas decisões no âmbito do poder 

executivo ocorreu somente por meio do Conselho Municipal de Educação. Nesse sentido, um 

entrevistado explica como se deu o envolvimento da sociedade no processo de discussão e 

institucionalização do sistema municipal de ensino: 

O envolvimento foi por meio de representantes dentro do conselho, nós 
tivemos representantes de pais, dos diretores, de professores, da sociedade 
civil organizada, do poder legislativo, do poder executivo então as pessoas 
eram representantes da comunidade, agora a discussão dessa implantação 
do sistema municipal de ensino ficou mais a cargo do conselho municipal 
de educação em ajuda a secretaria municipal  de educação (Entrevistado 
10).

O Conselho Municipal de Educação é um órgão que compõe o Sistema Municipal 

de Ensino tem como princípios a participação e a representatividade da comunidade interna e 

externa na gestão da educação. Porém, a existência, a constituição do CME não garante que 

as deliberações do CME represente a vontade da comunidade local,  pois os interesses de 

alguns grupos podem sobressair na emissão de pareceres. 

O envolvimento da comunidade local,  por meio de colegiados e fóruns, com o 

objetivo debater as questões da educação fortalecem a participação nas decisões do governo. 

Os  depoimentos  revelam  que  o  processo  de  elaboração  e  implementação  do  projeto  de 

municipalização do ensino fundamental em Goiatuba transcorreu de forma autoritária, mas 

evidenciam também a ação de movimentos que exigiram dos gestores explicações das ações 

desenvolvidas no interior do sistema e da escola.   
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3.4  Parceria  público-privado  na  municipalização  e  institucionalização  do  ensino 

fundamental em Goiatuba 

Foi possível observar, no decorrer das entrevistas, a realização de parcerias, ou 

seja, de acordos entre o poder público e a iniciativa privada no processo de municipalização e 

institucionalização do sistema em Goiatuba. As parcerias público-privado ganharam ênfase, 

no  Brasil,  com a  da  reforma  do  Estado  nos  meados  de  1990,  em conformidade  com a 

ideologia neoliberal que defende a privatização de empresas estatais, isto é, a transferência de 

empresas estatais para a propriedade privada e também a criação de instituições publicas não 

estatais,  que  não  possuem o  poder  de  Estado,  mas  ele  está  sempre  presente,  porque  os 

serviços executados envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da 

saúde. A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, define no artigo 21, inciso 

XXVII (BRASIL, 1998), que a administração pública no âmbito da União, dos estados e dos 

municípios pode contratar empresas privadas para realização de obras e prestação de serviços 

públicos. 

Em  busca  de  qualidade  e  eficiência  no  ensino  público,  várias  prefeituras 

municipais  do  país  contratam  assessorias  de  empresas  para  a  elaboração  de  projeto  de 

municipalização  do  ensino  fundamental  e  dos  projetos  político-pedagógicos  da  escola. 

Arelaro (2007) esclarece que as parcerias público-privados adotam a lógica do mercado nas 

orientações dadas às escolas e nos sistemas públicos de ensino e rompem com o princípio de 

gestão democrática. ,

As entrevistas e análise dos documentos permitiram identificadar duas formas de 

parceria público-privado no processo em estudo. A primeira refere-se à “aquisição” de duas 

escolas da rede privada pelo poder púbico municipal e, a segunda consiste na contratação da 

Empresa Hábilis Consultoria Empresarial para assessorar a Semec na elaboração do projeto 

de  municipalização  do  ensino  fundamental  e  para  auxiliar  a  Semec  e  as  escolas  na 

formulação dos projetos políticos- pedagógicos das escolas municipais. 

A “aquisição” de duas escolas privadas ocorreu no início de 1997. O prefeito, por 

meio de acordo político integrou o Colégio Osvaldo Cruz a rede municipal oferecendo vagas 

para segunda etapa do ensino fundamental e ensino médio. Localizado no Setor Bela Vista, o 

colégio encontrava-se fechado em decorrência da transferência de alunos para outras escolas 

privadas e públicas. A Escola Águia de Haia oferecia vagas para a etapa de educação infantil 
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que estava em funcionamento, mas apresentava dificuldades financeiras em decorrência da 

alta inadimplência.  

No caso do Colégio Osvaldo Cruz, o prédio em que funcionava a escola não foi 

adquirido  pelo  poder  público,  mas  foi  alugado  para  o  funcionamento  da  nova  escola 

municipal que recebeu o nome de Colégio Municipal Osvaldo Cruz30. 

Em relação à “aquisição” do Colégio Osvaldo Cruz, um depoimento esclarece: 

O prefeito sempre teve essa visão de Goiatuba ser um pólo educacional 
muito  grande.  Por  isso  ele  comprou  o  Colégio  Osvaldo  Cruz  e 
municipalizou essa escola. Ele fez uma proposta para a escola , para o dono 
do imóvel  para  que funcionasse  ali  uma escola  municipal.   Baixou um 
decreto31 transformando o Colégio Osvaldo Cruz em Colégio Municipal 
Osvaldo Cruz (Entrevista 3).

A escola privada Águia de Haia também foi encampada pelo município, isto é, o 

prefeito anexou a unidade de ensino à rede pública municipal e transferiu os 267 alunos, a 

mobília,  e os equipamentos para a Escola Municipal  Pio XII, pois o prédio em que essa 

escola funcionava, localizado no Setor Central, era alugado. De acordo com as entrevistas, o 

fechamento da escola foi negociado com a oferta de cargos públicos para os seus donos. 

Desse modo, ocorreu uma troca de favores, já que os sócios da escola assumiram cargos 

comissionados  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  na  Subsecretaria  Regional  de 

Educação de Goiatuba. 

Um departamento faz referência ao processo de fechamento da Escola Águia de 

Haia, ao interesse da prefeitura em matricular seus alunos na rede municipal e à indicação 

para o cargo de diretor em uma escola municipal: 

Naquela época, em 1997, eu tinha uma escola particular, Colégio Águia de 
Haia. Como a inadimplência era muito alta, então o prefeito, percebendo 
essa  dificuldade,  resolveu  aproveitar  esse  alunado  para  inseri-los  na 
educação municipal (...). Logo após municipalizar a nossa escola, ele me 
ofereceu  a  direção  de  uma  escola  estadual  que  foi  municipalizada  (...) 
(entrevista 2 ).

Durante a etapa da coleta de dados, as entrevistas foram transformando-se em 

desabafos de algumas pessoas que eram proprietários das escolas privadas encampadas pela 

30 Em 2004, uma nova unidade de ensino foi construída pela prefeitura municipal e em 2005, os alunos foram 
transferidos para aquela unidade, e o colégio foi extinto.  
31.  
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prefeitura,  mas  continuavam em cargo comissionado  na  Semec/Goiatuba.  Percebe-se  nos 

depoimentos que o convite para assumir o cargo comissionado foi uma forma de pagamento 

pela integração da escola privada à rede pública municipal realizada durante o processo de 

municipalização.

 Com o discurso de aumento da eficiência e da eficácia, as prefeituras contratam 

empresas privadas para prestarem assessoria para a elaboração de programas e projetos nas 

áreas de serviços sociais, em especial, a educação. Em Goiatuba, buscou-se a parceria com a 

Empresa Habilis Consultoria Empresarial para elaboração do PPP das escolas municipais e 

do Projeto de municipalização do ensino fundamental, ou seja, criou-se um mecanismos para 

transferir  os  recursos  públicos  para  essa  instituição  privada.  Nesse  contexto,  são  as 

denominadas parcerias público-privados, ou seja, é a implementação da lógica de mercado 

nas escolas públicas brasileiras. De acordo com Arelaro (2007) orientações dadas às escolas e 

nos  sistemas  públicos  de  ensino,  gestam um novo e  contraditório  conceito  de  eficiência 

educacional,  no  qual  a  participação  dos  diferentes  segmentos  da  comunidade  escolar  é 

dispensada.

A  parceria  público-privado  pode  ser  observada  também  na  contratação,  pela 

prefeitura municipal, da  Hábilis Consultoria Empresarial. Esse contrato objetivava propiciar 

à Semec assessoria para a elaboração do planejamento estatégico da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura do município de Goiatuba. Diante do fato da equipe da Semec não ter 

conhecimento  sobre  o  processo  de  municipalização  do  ensino  fundamental,  a  Hábilis 

Consultoria Empresarial deveria “esclarecer dúvidas e fornecer sugestões sobre onde buscar 

material  adequado  para  atender  e  instruir  como  seria  elaborado  este  projeto  de 

municipalização” (Entrevista 13). 

A equipe da Habilis  Consultoria Empresarial,  em 1997, realizou encontro para 

elaboração das diretrizes e bases da educação municipal de Goiatuba, com a participação da 

secretária municipal de educação, chefes de divisão e supervisão da Secretaria Municipal de 

Educação,  diretores  das  escolas  municipais  e  coordenadores  pedagógicos  das  escolas 

municipais.  A  empresa  deu  orientação  à  Semec  para  a  elaboração  da  proposta  político-

pedagógica  das  escolas  municipais  de  Goiatuba  (GOIATUBA, Semec,  1997).   A equipe 

técnica da empresa Habilis  Consultoria Empresarial  também prestou serviços à prefeitura 
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municipal, em especial para a Semec, para a elaboração do projeto político-pedagógico e de 

municipalização do ensino fundamental, de 1997 até 1999.

Durante a investigação, não foi possível localizar o contrato de prestação serviços 

da Habilis, pois os funcionários administrativos da prefeitura apresentaram desconfiança e 

resistência  em disponibilizar  os  documentos  solicitados  para  o  estudo,  sobretudo  os  que 

envolviam a discriminação de recursos e gastos municipais com educação. Foram analisados, 

portanto  somente  os  seguintes  documentos:  Relatório.  Diagnóstico  da  estrutura  e 

funcionamento  (1997),  Programa  de  Desenvolvimento  Global  na  Educação.  2ª  fase. 

Relatório: Assessoria do Projeto Pedagógico (1997).

3.5 Indicadores de democratização da gestão: participação e autonomia

O sistema municipal de ensino de Goiatuba definiu a gestão democrática como 

princípio para a organização de sua educação, Lei no 2017 de 2002 (GOIATUBA, 2002a). A 

análise  das  entrevistas  e  dos  questionários  busca  identificar  se  foram  instituídos  e 

implantados os mecanismos necessários para a sua viabilização.

A reflexão acerca do processo de organização da educação municipal ampliou-se 

à  medida  que os  sujeitos  foram revelando,  nas  respostas  dos questionários  aplicados  aos 

dirigentes  das  unidades  e  coordenadores  pedagógicos,  quais  foram  os  mecanismos 

implementados pela Semec para objetivar a democratização da gestão da escola e do sistema 

de ensino.

Verificou-se  por  meio  dos  questionários  a  ausência  do  Plano  Municipal  de 

Educação. A Semec iniciou o processo de elaboração no ano de 2002, em ação conjunta com 

a Subsecretaria Regional de Educação, porém, os trabalhos foram interrompidos em 2003 e 

até o início do mês de agosto de 2009 nenhuma ação foi desenvolvida no sentido de retomar 

a discussão.   Deve ser ressaltado que na elaboração do PME, os gestores devem desenvolver 

ações  para,  no  decorrer  de  sua  construção,  garantir  um amplo  processo  democrático  de 

participação, envolvendo os diferentes atores da comunidade local. É preciso ressaltar que o 

PME significa um grande avanço, por se tratar de um plano de Estado e não somente um 

plano de governo. 

Em relação  ao  processo  de  escolha  do  diretor,  é  necessário  informar  que,  no 

município de Goiatuba, não há eleições diretas. Desse modo, os professores, funcionários, 
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pais  e  alunos  não  participam da  escolha  do  diretor,  que  é  de  livre  nomeação  do  poder 

executivo. A indicação dos diretores das escolas municipais ocorre, na maioria dos casos, 

como resultado de pressões político-partidárias. A totalidade dos coordenadores pedagógicos 

respondeu que a forma de preenchimento do cargo de diretor é feita por indicação do prefeito 

ou  de  políticos.  Os  dirigentes  acrescentaram que  a  escolha  também se  da  por  comissão 

indicada  pelo prefeito  municipal.   Esse mecanismo de provimento  do cargo de diretor  é 

revelador das concepções de gestão adotadas pelo sistema de ensino. 

Conforme  Mendonça  (2001),  para  o  político  profissional  ter  o  diretor  escolar 

como aliado político é ter a possibilidade de deter indiretamente o controle de uma instituição 

pública que atende  diretamente  à parte  significativa  da população.  Estabelecem-se,  dessa 

maneira, condições de troca de favores, que caracterizam o patrimonialismo na ocupação do 

emprego. A comunidade escolar, professores, auxiliares administrativos, pais e alunos não é 

consultada  na  definição  do  diretor  das  escolas  municipais.  Essa  definição  é  feita  por 

indicação do prefeito ou lideranças políticas da cidade, sem qualquer diálogo com a escola ou 

comunidade local. No tocante ao processo de escolha do diretor da unidade escolar, segundo 

questionários  aplicados,  84,6% responderam que  é  por  indicação  (do prefeito,  lideranças 

políticas, ou uma comissão formada através do governo municipal). Um depoimento revela a 

realidade das escolas municipais, quanto `a escolha de diretores das escolas municipais.

Na época, mudou todos os diretores porque era pessoa da confiança dele 
[do prefeito]. Sempre foi assim, o diretor da confiança do prefeito (...) era 
também por  indicação  do  subsecretário.  O  governo  estadual  tinha  uma 
certa autonomia junto ao governo municipal. As trocas de favores e o clima 
ficou meio pesado [escolha em que o nome indicado não tem vinculo com 
a escola] não necessariamente o diretor era funcionário da escola, algumas 
escolas foi diretor de uma outra escola (Entrevista 2). 

    
A função de coordenador pedagógico nas escolas municipais é de confiança do 

governo municipal. Em decorrência da escolha do profissional ser uma decisão política os 

professores que ocupam essa função devem atendem aos interesses do diretor e, além disso, 

desenvolver ações conforme os objetivos do poder executivo. Mas, para exercer de maneira 

efetiva suas atribuições, assistência-didática aos professores e o estabelecimento do diálogo 

da escola  com a comunidade,  a eleição para o provimento do cargo é o mecanismo que 

rompe  com a gestão conservadora. 
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Quando perguntados se a escola possui projeto político-pedagógico (PPP), todos 

os dirigentes escolares responderam afirmativamente. Em relação ao processo de elaboração 

do PPP, as respostas não apresentaram consenso: 10,7% responderam que o PPP é elaborado 

pela Semec, 21,4% pelos diretores, 21,4%, pelos coordenadores pedagógicos, 17,9%, pelos 

professores e 28,6% responderam que foi elaborado pela comunidade escolar. Observou-se 

durante a pesquisa que o processo de elaboração do PPP foi conduzido por uma empresa 

privada, a Habilis Consultoria Empresarial. Dessa forma, verificou-se a a ausência de uma 

construção com bases democráticas. 

Conforme entendimento do entrevistado 14, a gestão democrática é um processo 

que acontece no decorrer do amadurecimento e do diálogo, e o avanço ocorre com a decisão 

de  elaboração  coletiva  do PPP,  quando a  escola  ouve  pais,  e  os  professores  discutem a 

educação. A gestão democrática é um processo construído nas relações sociais estabelecidas 

na escola, com a possibilidade de participação da comunidade escolar (diretores, técnicos 

administrativos e demais servidores da escola, professores, pais e alunos).

Quanto à participação dos coordenadores pedagógicos  nas decisões relativos  à 

elaboração  da  proposta  de  gestão  do  diretor  da  unidade,  55,6%  responderam 

afirmativamente, e 33,3% disseram não participar da elaboração da proposta de gestão do 

diretor da unidade. Observa-se que a Lei no 2.017, de 15 de abril de 2002, define no artigo 37 

(GOIATUBA,  2009a),  as  incumbências  dos  profissionais  da  educação  no  exercício  da 

docência: participação da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo proposta pedagógica da instituição, zelar pela aprendizagem dos alunos, 

estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de baixo rendimento, ministrar os dias 

letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente das atividades dedicadas 

a  planejamento,  avaliação  e  desenvolvimento  profissional  e  colaborar  com atividades  de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade. A articulação da proposta de gestão do 

diretor com a proposta pedagógica da escola é imprescindível para o desenvolvimento de um 

trabalho coerente com as ações estabelecidas na proposta pedagógica. .

Dos  diretores  que  responderam  ao  questionário  58,8%  informaram  que  a 

participação da comunidade local nas unidades escolares da rede de ensino ocorre por meio 

de Associação de Pais e Mestres (APM). A APM é uma entidade que congrega pais, alunos, 

funcionários e professores da escola, objetivando a cooperação e a integração entre escola e 
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comunidade  nas  ações  socioeducacionais,  tendo  como  princípio  básico  a  promoção  da 

autonomia  da  escola  com  a  participação  da  comunidade  em  todas  as  suas  dimensões: 

pedagógicas, administrativa e financeira (GOIATUBA, 2000). De acordo com os diretores, a 

participação  da  comunidade  local  também  se  dá  em  reuniões  bimestrais  e  em  algumas 

atividades extraclasse com a participação dos pais.

No  período  em  que  foi  realizada  a  pesquisa,  nenhuma  escola  contava  com 

conselho escolar. O conselho escolar é uma entidade que congrega pais, alunos, funcionários 

e professores da escola, objetivando a cooperação e a integração entre escola e comunidade 

nas ações sócio-educativas, tendo como princípio básico à promoção da autonomia da escola. 

Dessa forma, a falta da implantação e funcionamento dos conselhos escolares sinaliza um 

indicador da não efetivação da democratização.

Os conselhos escolares nas unidades municipais de ensino foram instituídos pelo 

Decreto no 8.642, de 2 de maio de 2005 (GOIATUBA, 2005a). A Resolução no 16, de 12 de 

maio de 2005 (GOIATUBA, 2005b) instituiu as diretrizes a serem observadas na organização 

dos conselhos escolares pelas unidades escolares da rede municipal de ensino. 

De  acordo  com Schlesener  (2007),  um dos  meios  para  instaurar  a  prática  da 

gestão  democrática  é  a  implantação  do  conselho  escolar,  pois  geram a  possibilidade  de 

participação  efetiva  da  comunidade  na  elaboração  do  projeto  político-pedagógico  e  na 

deliberação  sobre os  problemas  mais  urgentes  da educação e cria  condições  para efetiva 

liberdade de cada um no conjunto da vida coletiva. Porém, de acordo com informações em 

conversas no CME, a maioria  dos diretores  não incentivam a atuação plena do conselho 

escolar, pois temem perder o poder.

Por meio das questões respondidas pelos dirigentes escolares verificou-se ainda, a 

ausência de medidas que promovam a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da 

escola. 72% dos dirigentes responderam que  a comunidade escolar não participa do processo 

de  elaboração  do calendário  escolar,  83,3% revelam que  o único  recurso  financeiro  que 

recebem é o do governo federal, o PDDE. Quanto aos recursos da merenda escolar, 63,6% 

assinalaram que os recursos recebidos são administrados pela prefeitura municipal,  36,4% 

afirmaram que a Semec administra as verbas destinadas a merenda escolar. Mas, nenhuma 

respondeu que a própria escola é responsável pela administração dos recursos repassados 

pelo Pnae. 
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De acordo com os questionários aplicados, não há grêmio estudantil nas escolas –

90,9%  responderam  negativamente,  e  81,8%  dos  diretores  disseram  que  a  escola  não 

incentiva os alunos a participarem do grêmio estudantil. Observa-se que se apresenta nesse 

contexto um indicador da não-democratização das escolas.

Para que a escola incremente a prática participativa, segundo Carneiro (2004), a 

participação  deve  efetivar-se  na  prática,  mas  é  necessário um  processo  continuado  de 

reflexão  teórica  capaz  de  desvelar  os  condicionantes  presentes  na  prática  escolar.  É 

necessário criar condições para estimular a vontade dos diferentes atores de participar, visto 

que a participação não se dá nem pela imposição nem pelo laissez faire. A participação não 

pode limitar-se à resolução de problemas da escola,  mas deve buscar o envolvimento de 

todos para traçar os próprios rumos da educação a que a comunidade aspira.

É importante destacar que a democratização da educação não se limita ao acesso à 

instituição  de ensino.  É necessário  garantir,  além do acesso,  a  permanência  do aluno na 

escola. Assim, a democratização do ensino consiste em fazer que todos tenham acesso ao 

processo educativo, e desenvolver atividades de tal forma que sucesso escolar seja o reflexo 

da qualidade. 

   Conforme a entrevistada,  com a institucionalização do sistema municipal de 

ensino,  o  município  tem a  possibilidade  de  analisar,  tentar  resolver,  buscar  soluções  no 

próprio município. Mas, que é preciso avançar, e uma das questões a serem resolvidas é que 

a indicação de diretores das escolas não é feita pela comunidade escolar, mas nomeação do 

poder executivo.

Pereira, Furtado e Becker (2004), acerca do clientelismo político, assinalam que 

ele ainda se conserva como garantia do poder existente, contrariando a proposta de gestão 

democrática que tem, no seu cerne, a divisão de poder e de responsabilidades, para o que se 

faz necessária uma formação comprometida com a participação coletiva.  

O clientelismo político, portanto, é o grande entrave para a efetivação da gestão 

democrática nas escolas municipais de Goiatuba. Na legislação educacional do município, há 

propostas inovadoras de participação da comunidade, mas que não se materializam, visto que 

os envolvidos diretamente no processo educacional desconhecem a legislação da educação 

municipal quanto à gestão democrática, ou seja, quanto à construção de um espaço coletivo e 

apenas cumprem o que seus dirigentes, secretários municipais e diretores determinam. Para 
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Pereira, Furtado e Becker (2004)  enquanto a escola delegar a construção de sua identidade às 

organizações administrativas, hierarquicamente superiores a ela, estará abrindo mão de sua 

autonomia.

Para o envolvimento da comunidade escolar e local nas decisões no interior das 

unidades escolares, é preciso criar formas mais democráticas para a escolha de dirigentes 

escolares  e  coordenadores  pedagógicos,  incentivar  a  formação  e  atuação  dos  grêmios 

estudantis  com  o  objetivo  de  ampliar  a  possibilidade  da  construção  de  um  espaço  de 

deliberações coletivas. A luta deve ocorre com o intuito de romper com as formas que o 

político profissional dispõe para manter  o controle de uma instituição pública garantir  os 

votos e a indicação para os cargos de confiança, isto é, a troca de favores. Deve-se lembrar 

que no âmbito  da escola  podem desenvolver-se os  sujeitos  históricos  que transformem a 

realidade social.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisa os desdobramentos das políticas de descentralização 

na área educacional, implantadas no país a partir dos anos 1990. Investiga, especificamente, 

o processo de descentralização do ensino em Goiatuba-GO no período de 1997 a 2004. Esse 

recorte temporal justifica-se pelo fato de que, nesse período ocorreu no município o processo 

de municipalização do ensino fundamental e de institucionalização do sistema municipal de 

ensino. 

Na  tentativa  de  compreender  a  discussão  referente  ao  processo  de 

descentralização  no  Brasil,  fez-se  necessário  o  resgate  dos  movimentos  históricos 

contraditórios  que permearam as discussões dessa temática  nas políticas  públicas  e pelos 

movimentos sociais. Foram então identificadas três movimentos que expressam três vertentes 

do processo de descentralização. 

O  primeiro  movimento  considera  as  circunstâncias  históricas  do  país,  e  a 

descentralização  e  a  municipalização  do  ensino  apresentam-se  como  tendências  do 

fortalecimento do poder local. Em 1942, a reforma denominada Leis Orgânicas do Ensino, 

apresentou  a  característica  principal  do  ensino  no  país,  a  centralização.  De  acordo  com 

Romanelli (2001), as decisões relativas políticas educacionais no Brasil concentravam-se no 

poder central.  Após treze anos de tramitação no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei 

de Diretrizes  e  Bases  da Educação  Nacional,  Lei  no 4.024,  de 20 de dezembro de  1961 

(BRASIL,  1961),  que  propiciou  a  criação  dos  sistemas  estaduais  de  ensino  e  a  sua 

responsabilidade em relação ao ensino primário e médio.  Com a Lei no 5.692,  de 11 de 

agosto  de  1971  (BRASIL,  1971),  foi  implementada  a  reforma  do  ensino  de  primeiro  e 

segundo  graus,  e  a  descentralização  ocorreu  com  ampliação  do  poder  de  decisão  dos 

municípios. 

Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a descentralização apresenta-

se como uma questão central,  e  alterações  foram introduzidas  no documento,  tais  como, 

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

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

institucional do Estado brasileiro, acusado de excessivamente centralizador e de incapaz de 
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responder às prementes e agudas demandas de boa parte da população, sobretudo em relação 

ao  atendimento  de  suas  necessidades  básicas  (PEIXOTO,  2001).  Na  Carta  Magna,  os 

municípios são elevados à categoria de entes públicos federativos que têm possibilidade de 

organização dos seus sistemas de ensino em regime de colaboração com a União e estados. 

Mas no entanto, é na LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996c) que a 

descentralização  do  ensino  é  reafirmada,  ao  definir  a  competência  dos  municípios  para 

instituir os sistemas de ensino, próprios e autônomos. 

O  segundo  movimento  é  o  da  redemocratização  do  país  (1985-1988),  dos 

movimentos sociais que eram a antítese do regime militar, pois nem todos os movimentos 

sociais eram contrários ao regime militar. Esses movimentos lutavam pelo fortalecimento do 

poder local. De acordo com Flores (2007), na década 1980, ocorreu um movimento surgido 

no interior  dos  movimentos  sociais  que  pretendia  a  participação  da população  local,  e  a 

Frente  Municipalista  buscava  o  reconhecimento  do  município  como  instância  político-

administrativa autônoma. 

Em 1995,  o  Presidente  da República Fernando Henrique Cardoso propôs uma 

reforma do Estado brasileiro e criou o Ministério da Administração e Reforma do Aparelho 

do  Estado  (Mare)  que  apresentou  a  proposta  de  implementação  da  lógica  administrativa 

gerencial  e  de  racionalização  dos  recursos.  De  acordo  com  Peroni  (2003,  p.  59),  “a 

administração pública gerencial aponta para a necessidade de reduzir os custos e aumentar a 

qualidade dos serviços”.  

Nesse  contexto,  foram  implementadas  reformas  no  setor  educacional  e  a 

descentralização traduzia-se em maior eficácia e eficiência do sistema educacional.  Dessa 

forma, a Emenda Constitucional n° 14/1996 (BRASIL, 1996b) regulamentada pela Lei no 

9.424/1996 (BRASIL, 1996c) criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental  e  de Valorização  do Magistério  (Fundef)  e  a  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da 

Educação (LDB), Lei n° 9.394/1996 (BRASIL, 1996a) que contribuiram significativamente 

para  a  indução  do  processo  de  descentralização  com  municipalização  dos  sistemas 

municipais de ensino.

A análise evidenciou que o processo de descentralização do ensino no Brasil vem 

se materializando em um contexto histórico em que os confrontos e os interesses revelam a 

permanência da política do poder público central em transferir para o poder público local as 
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responsabilidades em relação ao ensino fundamental, sem o repasse de recursos financeiros 

para fazer face à ampliação dos encargos.

O  processo  de  descentralização  do  ensino  em  Goiatuba  por  intermédio  da 

municipalização  e  a  institucionalização  do sistema municipal  de ensino iniciou-se com a 

proposta de descentralização do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995. 

Com o  intuito  de  aumentar  os  recursos  financeiros  para  a  educação  municipal,  o  então 

prefeito Hermes Traldi  Neto (1997) buscou ampliar  a rede municipal  de ensino,  ou seja, 

aumentar o número de alunos para que mais recursos fossem destinados ao município. Para 

sua concretização, no setor educacional do município foram implantadas mudanças que, de 

acordo com os discursos oficiais, assegurariam mais recursos financeiros para a educação 

municipal  e  maior  qualidade  do  ensino.  Nesse  sentido,  em  1997  constituiu-se,  com  a 

designação de seus membros, o Conselho Municipal de Educação, que fora criado em 1993, 

e também se criou Conselho Municipal do Fundef para garantir o recebimento dos recursos 

financeiros  que seriam redistribuídos,  em âmbito estadual,  entre  o governo estadual  e  os 

municipais. A idéia de que o Fundef consistiria na redenção da educação estava disseminada 

em grande parte dos governantes municipais, porém os outros níveis e modalidades de ensino 

ficaram órfãos de recursos e de prioridades. 

No decorrer do levantamento bibliográfico e de documentos da municipalização e 

institucionalização do Sistema de Ensino em Goiatuba foram definidas as categorias centrais 

da investigação: descentralização, municipalização, institucionalização do sistema de ensino 

e  gestão  democrática.  É  importante  ressaltar  que  as  categorias  de  análise  surgiram  no 

decorrer da pesquisa bibligráfica e documental por possuírem capacidade aglutinadora. 

No  processo  de  implementação  das  medidas  descentralizadoras  da  Prefeitura 

Municipal de Goiatuba, não houve discussão mais ampla com a comunidade escolar e local, 

ocorrendo  assim  conflitos  no  decorrer  da  implantação  do  projeto  de  municipalização. 

Professores e pais de alunos matriculados na rede estadual não compreenderam as mudanças 

implementadas e buscaram informações do governo municipal que justificassem as ações 

desenvolvidas no ensino básico público da cidade de Goiatuba. Um depoimento indica que “a 

comunidade  não  participou,  por  isso,  eu  acredito  que  tenha  acontecido  o  transtorno  que 

aconteceu.  Os pais não participaram e nem os professores como um todo, foi  uma coisa 

imposta” (Entrevista 2). 
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                   No processo de institucionalização do sistema de ensino também não houve 

envolvimento dos agentes educativos.  A entrevista com um membro que faziam parte da 

equipe pedagógica da Semec expressa que a participação dos funcionários dessa secretaria 

foi bastante limitada: “posso até afirmar que foi um grupo muito pequeno e a maioria da 

equipe pedagógica não teve nenhuma participação nem como preparação para estar criando o 

sistema municipal de ensino” (Entrevista  4).

A análise das entrevistas e questionários foi desvelando as dimensões centrais que 

buscavam identificar os indicadores de democratização do sistema e das escolas. 

Em relação à dimensão relações intergovernamentais  e regime de colaboração, 

pode-se  afirmar  que  não  foi  tranquila.  A  Secretaria  Estadual  de  Educação  de  Goiás 

procurava impor suas condições ao município que  buscasse aumentar os recursos do Fundef 

assumindo  responsabilidades  com  o  ensino  fundamental  e,  além  disso,  com  um  outro 

objetivo,  conquistar  a  sua  autonomia  educacional.  O Convênio de Cooperação  celebrado 

pelos governos estadual e municipal (GOIAS/GOIATUBA, 2000), assinado em 30 de junho 

de 2000, definiu as responsabilidades dessas instâncias no processo e também as normas para 

a transferência dos recursos humanos e financeiros ao município.  Um depoimento mostra 

como  se  deram  as  negociações  entre  a  esfera  estadual  e  municipal,  para  definirem  as 

obrigações  de  cada  governo,  “a  professora  Eliana  França  [Superintendente  do  ensino 

Fundamental  na  época  das  negociações]  pediu  muito  para  o  Hermes  municipalizar  só  o 

ensino fundamental de primeira fase, ela orientou para que não municipalizasse de quinta a 

oitava séries” (Entrevista 2). Porém, o município integrou à rede municipal de ensino alunos 

de primeira a sexta séries das escolas estaduais.

No  início  da  municipalização,  as  relações  entre  Subsecretaria  Regional  de 

Educação  de  Goiatuba  e  Semec  ocorreram  de  maneira  articulada,  mas  no  decorrer  do 

processo, surgiram as divergências, e as relações tornaram-se permeadas de conflitos, em 

especial, divergências políticas que interferiram na efetivação do regime de colaboração. 

Outra  dimensão que se  verificou  na análise  foi  a  participação  da  comunidade 

escolar, professores, funcionários das escolas, pais e alunos, nas decisões governamentais em 

relação a educação municipal. O Conselho Municipal de Educação de Goiatuba, criado em 

1993,  e  constituído  em  1997,  buscava  o  envolvimento  da  comunidade  nas  decisões 

governamentais na área educacional. Em relação à municipalização, no entanto a decisão foi 
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centralizadora e autoritária, não houve discussão mais ampla com o CME e nem mesmo com 

os agentes educativos, conforme um depoimento: “eu não me lembro do Conselho na época 

ter ido as escolas discutir a municipalização, o prefeito estava impondo a municipalização” 

(Entrevista 5 ). A organização do sistema municipal de ensino a decisão  deu-se entre quatro 

paredes prefeito, secretário e assessores. 

 A  dimensão  parceria  público-privado  consistiu  na  contratação  da  Empresa 

Hábilis Consultoria pela Prefeitura Municipal de Goiatuba para a elaboração do Programa de 

Desenvolvimento Global na Educação e projeto político-pedagógico das escolas municipais. 

Também  pôde ser  observado  a  “aquisição”  de  duas  escolas  da  rede  privada  pelo  poder 

público municipal, Escola Águia de Haia e Colégio Osvaldo Cruz. Nesse sentido, criaram-se 

no  município  mecanismos  de  transferência  de  recursos  públicos  para  essas  instituições 

privadas. 

Com  os  indicadores  de  democratização  da  gestão,  buscou-se  verificar  a 

composição  de  colegiados,  a  constituição  e  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de 

Educação  e  de  conselhos  escolares,  que  são  formados  por  representantes  de  diferentes 

segmentos  da  comunidade  escolar  e  local,  com  funções  consultivas,  deliberativas, 

mobilizadoras e fiscalizadoras. Também procurou-se perceber a elaboração coletiva do Plano 

Municipal de Educação, a definição de eleições diretas para escolha de dirigentes escolares, 

eleição  diretas  para  provimento  do  cargo  de  coordenador  pedagógico,  participação  da 

comunidade  escolar  e  local  na  elaboração  do  projeto  político-pedagógico  da  escola,  a 

autonomia  pedagógica,  financeira  e  administrativa  da  escola,  e  a  existência  de  grêmios 

estudantis, ou de outras formas de organização dos alunos, nas unidades de ensino. 

Para análise da democratização do sistema de ensino e da escola, em Goiatuba, 

utilizaram os indicadores de democratização definidos no presente estudo e com base neles, 

pretende-se apontar os que foram implantados no município: 

O Conselho Municipal de Educação foi criado em 1993, e sua composição deu –

se em 1997. O CME teve atuação limitada. A partir de 2002, com a institucionalização do 

Sistema Municipal de Ensino, adquiriu as funções consultivas, mobilizadoras, fiscalizadoras 

e  normativas,  porém,  suas  deliberações  ainda  estão  vinculadas à vontade  política  do 

governante. A elaboração coletiva do Plano Municipal de Educação não se materializou. O 
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processo iniciou-se na Semec, no ano de 2002, mas os trabalhos foram interrompidos em 

2003 e até a data de finalização da pesquisa não havia sido reiniciado. 

Os conselhos escolares foram instituídos nas unidades de ensino somente a partir 

de 2 de maio de 2005, com funções  consultivas, deliberativas e fiscalizadoras. Os cargos de 

dirigente e coordenador pedagógico das unidades de ensino são de confiança do governo 

municipal. O preenchimento é feito por indicação do prefeito. A comunidade escolar e local 

não participou da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. O processo ocorreu 

somente  com  a  participação  dos  dirigentes  e  equipe  pedagógica  da  Semec.  As  escolas 

municipais  de  Goiatuba  possuem  uma  relativa  autonomia  pedagógica,  financeira  e 

administrativa em relação a Semec. A análise revela que não existem grêmios estudantis ou 

outras  formas  de  organização  dos  alunos,  nas  unidades  de  ensino.  Portanto,  as  políticas 

implantadas no período analisado pouco contribuíram para a democratização da gestão do 

sistema e da escola.

O processo de descentralização do ensino parte para uma nova etapa na gestão do 

prefeito Godofredo Jerônimo da Silva (PTB),  2001-2004. Nesse período, foi  divulgado o 

Parecer n° 30/2000, do CNE/CEB (BRASIL, 2000) e o  Prasem III (BRASIL, 2001), que 

apresenta um guia em que a consultora Maisa Timm Sari ofereceu subsídios para o processo 

de institucionalização efetiva do sistema próprio de ensino. O gestor municipal visualizou a 

possibilidade  de  estabelecer  suas  próprias  diretrizes  educacionais  e  definir  as  políticas 

educacionais do município. A própria Lei Orgânica do Município, aprovada em 5 de abril de 

1990, artigo 196, criou o Sistema Municipal de Ensino e Educação, em consonância com as 

legislações federal e estadual (GOIATUBA, 1990).   Mas, foi a partir da promulgação da Lei 

no 2. 017, de 15 de abril de 2002 (GOIATUBA, 2002a), organizou o Sistema Municipal de 

Ensino do Município, que, de acordo com art. 4°, ficou assim constituído: instituições de 

ensino  fundamental  e  de  educação  infantil,  mantidas  pelo  poder  público  municipal, 

instituições  de  educação  infantil  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada,  Secretaria 

Municipal  de  Educação,  Conselho  Municipal  de  Educação,  conjunto  de  normas 

complementares. 

É  preciso  ressaltar  que,  a  educação  nacional  organiza-se  de  forma  sistêmica: 

sistema federal de ensino, sistema de ensino do Distrito Federal (DF), sistema de ensino dos 

estados  e  o  sistema  municipal  de  ensino.  Eles  deverão  ser  organizados  em  regime  de 
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colaboração, considerando a descentralização, mas unificados, pelos mesmos princípios, fins 

e obrigações e com articulação cooperativa dos entes entre si e sob a coordenação da União. 

O estudo apropriou-se da análise de Lagares (2008), a qual afirma que a proposta 

de  descentralização  está  associada  a  aspectos  que  podem  impedir  a  verdadeira 

democratização  na  organização  e  na  gestão  da  educação  municipal.  Há  aspectos  de 

recentralização  que são revelados  por  meio  de programas  específicos  desenvolvidos  pela 

União,  como  convênios,  subvinculações,  financiamento,  sem  considerar  as  profundas 

diferenças nas condições financeiras, políticas e administrativas dos municípios. 

Os  aspectos  de  homogeneização  podem  ser  verificados,  ao  observar  o 

estabelecimento  de  modelo  único  de  financiamento  para  o  país  e  a  sistemática  de 

transferência voluntária de recursos e delimitação dos temas para elaboração de planos de 

trabalho.  O  município  reproduz  e  conserva  as  propostas  do  governo  central,  apesar  da 

diferença de fatores estruturais, como a capacidade fiscal e técnica, a dimensão da população, 

o número de matrículas, a formação dos trabalhadores da educação.

 O terceiro aspecto é o da ressignificação de programas e propostas desenvolvidas 

pelo governo federal. O município executa os programas desenvolvidos no âmbito federal 

como se tivessem sido elaboradas para a realidade local. 

Os  resultados  da  investigação  revelam  que  o  processo  de  municipalização  e 

institucionalização do sistema municipal de ensino em Goiatuba foi induzido pelas políticas 

federais de financiamento e de gestão dos sistemas e das escolas. Desse modo, o município 

procurou  atingir  os  objetivos  proclamados  pela  política  educacional  do  governo  federal, 

assumindo,  no  discurso,  os  princípios  da  lógica  da  administração  gerencial.  As  relações 

estabelecidas  entre  os  governos  estadual  e  municipal,  permeadas  por  conflitos  político-

partidários,  têm como principais  características  a  hierarquia  da estrutura  administrativa  a 

verticalidade na tomada de decisões e a subordinação do município em relação ao governo 

estadual.  A  parceria-público  e  privado  na  implantação  desse  processo  buscou  atender  a 

interesses  políticos  clientelistas  que  buscavam  garantir  cargos  de  confiança  e 

patrimonialistas  como  condições  de  troca  de  favores,  interferindo  na  implementação  do 

princípio de gestão democrática da escola pública.  

Uma  questão  que  precisa  ser  destacada  nas  considerações  finais  é que  a 

municipalização  do  ensino  fundamental  e  a  institucionalização  do  sistema  municipal  de 
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ensino não estão ligadas a um projeto de um grupo que vise à democratização e a expansão 

da oferta de uma educação de qualidade. A municipalização concretizada em Goiatuba, que 

foi induzida pela busca de recursos do Fundef , teve como objetivo principal a ampliação dos 

recursos recebidos pelo município e não o compromisso com a oferta de oferecer à população 

da cidade de uma escola  para todos e de qualidade.  A criação do Sistema Municipal  de 

Ensino  em Goiatuba  não  decorre  de  compromissos  com os  segmentos  organizados  pela 

melhoria da qualidade da educação, mas tem origem no projeto de ampliação da autonomia 

do município em relação ao governo estadual nas questões educacionais. Em decorrência, as 

gestões municipais, no período analisado, não se preocuparam com a implantação de medidas 

que poderiam possibilitar a democratização da gestão do sistema e da escola. 

Outras questões em relação à educação básica do município de Goiatuba precisam 

ser aprofundadas em outros estudos, como a formação inicial e continuada de professores do 

sistema municipal de ensino, a expansão e oferta da educação infantil, a qualidade do ensino 

fundamental  nas  escolas  municipais  de  Goiatuba  e  criação,  composição  e  atuação  dos 

conselhos  escolares  nas  unidades  de  ensino  da rede  municipal.  Entende-se  que  o  estudo 

buscou  contribuir  para  o  entendimento  dos  avanços  e  os  retrocessos  relativos  à 

democratização  da  educação  básica  pública,  no  âmbito  dos  municípios  brasileiros,  em 

especial,  em  Goiatuba  após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988  (BRASIL, 

1988).
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APÊNDICE 1

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, de uma pesquisa. 
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
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estudo, assine, ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 
do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado de forma alguma. 
Em caso de dúvida, pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Goiás pelo telefone 3821-1025 ou 3821-1076.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Título do projeto: A municipalização e institucionalização do sistema municipal de ensino 
no em Goiatuba (1997-2004)

Pesquisador responsável: mestranda Railda Soares Buzaim – buzaimrailda@hotmail.com.
Telefone para contato: (64) 9956-0051 OU 3495-7237

Descrição da pesquisa

1-JUSTIFICATIVA

No contexto das transformações ocorridas no sistema educacional brasileiro, a 
partir  do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),  a  educação municipal 
passou por significativas transformações. A aprovação da Lei nº. 9394/1996 e a criação 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do ensino fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) pela, Lei n. 9424/1996 definiram, novas políticas educacionais foram 
traçadas para os municípios brasileiros.

No contexto dessas transformações e impulsionadas por elas, o município de 
Goiatuba-Go  institucionalizou  seu  o  sistema  municipal  de  ensino  e  normatizou  o 
Conselho  Municipal  de  Educação.  Considerando  as  dificuldades  que  o  município 
enfrentou ao municipalizar e instituir  seu sistema próprio de ensino, a questão que se 
coloca pela presente pesquisa é a implantação do sistema municipal de educação pelo 
município de Goiatuba contribuiu para a democratização da gestão da educação?

 Diante  dos  desafios  enfrentados  pelo  município,  surgiu  a  necessidade  de 
realizarmos  a  presente  pesquisa,  que tem como objetivo  geral  analisar  o  processo de 
descentralização  da  educação  no  município  de  Goiatuba-Go,  a  partir  da  criação  e 
institucionalização do Sistema Municipal de Ensino, no período de 1997-2004. 

2-OBJETIVOS:
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a) Analisar as políticas públicas que levaram à descentralização do ensino em 
Goiatuba no período 1997-2004;

b) Identificar os princípios que nortearam o processo de construção do sistema 
municipal de ensino de Goiatuba no período de 1997-2004;

c) Analisar os desdobramentos das políticas de descentralização na área educacional 
no município de Goiatuba;

d) Identificar os processos de gestão da educação municipal implementadas na rede 
municipal de ensino de Goiatuba.

3-PROCEDIMENTOS

Os procedimentos que serão utilizados na pesquisa: 

a) Levantamento e estudo bibliográfico sobre o tema proposto;
b) Pesquisa documental, tendo como referência a legislação educacional nacional, 

estadual e municipal;
c) Questionário que deverá ser aplicado aos dirigentes escolares, professores e 

funcionários administrativos;
d) Entrevistas semi-estruturadas com os principais atores do processo em análise: 

prefeito da cidade no período analisado, secretários municipais de educação e 
membros do Conselho Municipal de Educação.

Mestranda Railda Soares Buzaim

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu_______________________________________________________________________
RG:_________________________________CPF:_________________________________
Concordo  em  participar,  como  sujeito,  da  Pesquisa  “A  municipalização  e 
institucionalização  do  sistema  municipal  de  ensino  em  Goiatuba  (1997-2004).  Fui 
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador responsável sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha  participação.  Foi-me  garantido  que  posso  retirar  meu  consentimento  a  qualquer 
momento,  sem  que  isto  leve  ‘a  qualquer  penalidade  ou  interrupção  de  meu 
acompanhamento/assistência/tratamento.
Local e data_______________________________________________________________
Nome e assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________

APÊNDICE 2
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (PREFEITOS DA CIDADE DO PERÍODO ANALISADO)

1. O processo de municipalização do ensino fundamental  que ocorreu em Goiatuba 

teve início no período de sua gestão. A iniciativa partiu da secretaria estadual de 

educação? Como ocorreu esse processo?

2. Como ocorreu esse processo no município?

3. De  que  maneira  os  educadores  participaram  da  discussão  do  processo  de 

municipalização?

4. Houve  envolvimento  da  comunidade  no  processo  de  discussão  e  elaboração  do 

projeto? Como ocorreu esse envolvimento?

5. Quais  foram  os  obstáculos  encontrados  para  a  concretização  o  projeto  de 

municipalização do ensino fundamental?

6. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos prefeitos na gestão do setor 

educacional?

7. Quais  foram  os  benefícios  que  a  comunidade  de  Goiatuba  obteve  com  a 

municipalização? E quais foram as dificuldades encontradas?

8. Quais  foram  as  iniciativas  implementadas  em  seu  mandato  para  solucionar  ou 

amenizar os problemas na área da educação?

9. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos prefeitos na gestão do setor 

educacional?

10. No período em que o senhor foi prefeito do município de Goiatuba foi aprovada a 

Lei  2.017/2002 de 15 de abril  de 2002 que disciplina  a  organização  do sistema 

municipal de ensino do município de Goiatuba. Com a aprovação da lei o município 

assume responsabilidades  novas  responsabilidades  quanto  ao  ensino  básico.   Os 

recursos  financeiros,  humanos  e  físicos  eram  suficientes  pra  o  atendimento  da 

população?

11. Durante o seu governo também foram aprovadas a seguintes leis: a lei que cria o 

fundo municipal para a gestão e movimentação dos recursos do FUNFEF e a lei que 
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cria  o  fundo  municipal  da  educação  para  sdministração  e  gestão  dos  recursos 

vinculados e sub-vinculados à Educação. Quais foram às dificuldades enfrentadas e 

quais os avanços obtidos na aprovação dessas leis?

12. Como o senhor avalia a participação do Conselho Municipal de Educação nesse 

processo de descentralização da educação no município de Goiatuba

APÊNDICE 3
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO)

1. Na  sua  gestão  como  Secretária  Municipal  de  Educação  foi  elaborado  o 

Convênio de Colaboração entre  Estado e Município para municipalização do 

ensino. A sociedade participou das discussões e implantação do projeto? Como 

ocorreu essa participação?

2. Houve formas  de  resistência  por  parte  da comunidade  na implementação  do 

projeto?

3. Quais  foram  os  obstáculos  encontrados  pelo  município  na  etapa  de 

implementação do Convênio de Colaboração (municipalização do ensino)?

4. Como  foi  a  sua  participação  na  elaboração  e  implementação  do  projeto 

Convênio de Colaboração?

5. Quais  foram  às  dificuldades  enfrentadas  na  elaboração  do  Convênio  de 

Municipalização?

6. Quais foram benefícios que a municipalização do ensino trouxe para as unidades 

escolares da rede municipal? 

APÊNDICE 4

ROTEIRO DE ENTREVISTA (MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL)
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1. O Conselho Municipal de Educação participou do processo de discussão e elaboração 

do projeto de municipalização da educação no município?

2. Quais foram os obstáculos encontrados durante a implementação do projeto?

3. A comunidade  de  Goiatuba  participou  do  processo  de  discussão?  Como  foi  essa 

participação?

4. Quais foram os resultados positivos e negativos da municipalização do ensino?

5. Como foi a participação do Conselho Municipal de Educação (CME) no processo de 

institucionalização do Sistema Municipal de Ensino de Goiatuba? Como se deu essa 

participação?

6. A comunidade escolar (professores, funcionários em geral, alunos, pais de alunos ou 

responsáveis) se envolveu no processo?

7. Na sua opinião a implantação do Sistema Municipal de Ensino de contribuiu para a 

democratização da gestão da educação?

 

APÊNDICE 5
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ROTEIRO  DE ENTREVISTA ( FUNCIONÁRIO DA SUBSECRETARIA REGIONAL 

DA EDUCAÇÃO DE GOIATUBA)

1. Qual o cargo que você ocupava na Subsecretária Regional de Educação de Goiatuba?

2. Como  você  participou  da  elaboração  do  convênio  de  colaboração  entre  estado  e 

município?

3. Como a Secretaria de Estado da Educação acompanhou a elaboração do projeto de 

municipalização do ensino fundamental em Goiatuba?

4. Quais as dificuldades na implementação desse projeto na rede estadual e municipal de 

ensino?

5. Como foi a participação dos professores da rede estadual na elaboração do projeto?

6. A comunidade participou do processo de discussão do projeto de municipalização do 

ensino fundamental?

7. Como  foi  o  envolvimento  da  comunidade  nesse  projeto?Qual  foi  a  postura  dos 

educadores  diante  desse  projeto?  Qual  foi  a  postura  dos  professores  da  rede 

municipal?

8. Quais foram os benefícios que o município obteve com a assinatura do convênio de 

colaboração?

9. Como você percebeu o relacionamento entre Subsecretaria  Regional  de Estado da 

Educação e Secretaria Municipal de Educação?

APÊNDICE 6
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ROTEIRO DE ENTREVISTA (FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO) 

1. O Convênio de Colaboração entre estado e município foi elaborado no período de 

1997-1999, como funcionária participou da elaboração do projeto? De que maneira 

você participou da elaboração e implementação desse projeto?

2. Qual era sua função na Secretaria Municipal de Educação?

3. Como a Secretaria de Educação do Estado acompanhou a elaboração do projeto?

4. Quais  foram  as  dificuldades  encontradas  para  a  implementação  do  projeto  de 

municipalização nas redes estadual e municipal?

5. A comunidade participou do processo de discussão do projeto de municipalização? 

Como foi o envolvimento da comunidade?

6. Qual foi a postura dos educadores diante desse projeto?

7. Para você quais foram os benefícios que o município obteve com a assinatura do 

Convênio de Colaboração?

8.  Como  se  deu  a  participação  dos  funcionários,  ou  seja,  da  equipe  da  Secretaria 

Municipal de Educação no processo de institucionalização do sistema municipal de 

ensino?

9. A comunidade escolar (professores, alunos, pais) se envolveram no processo? Como?

10. Na sua opinião a implantação do sistema municipal de educação contribuiu para a 

democratização da gestão da educação?

APÊNDICE 7
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SUBSECRETÁRIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
DE GOIATUBA

1. O Convênio de Colaboração entre estado e município foi elaborado no período de 

1997-1999, como funcionária da Subsecretaria Regional de Educação você participou 

da elaboração do projeto? De que maneira?

2. Quais são as escolas que foram as escolas estaduais que foram municipalizadas?

3. Como a Secretaria de Educação do Estado acompanhou a elaboração do projeto?

4. Quais  foram  as  dificuldades  encontradas  na  elaboração  do  projeto?  E  na  sua 

implementação nas redes estadual e municipal?

5. Os professores da rede estadual participaram da elaboração do projeto?

6. A  comunidade  participou  do  processo  de  discussão  do  projeto?  Como  foi  o 

envolvimento da comunidade?

7. Para você quais foram os benefícios que o município obteve com a assinatura do 

Convênio de Colaboração?

8. Como ocorreu o processo de institucionalização do sistema municipal de ensino em 

Goiatuba?  Houve parceria,  houve discussão no processo de institucionalização  do 

sistema?

9. Na sua  opinião  houve a  efetivação  do  regime  de  colaboração  entre  as  instâncias 

estaduais e municipais em Goiatuba? 

APÊNDICE 8
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QUESTIONÁRIO (COORDENADORES PEDAGÓGICOS)

 I –  INDICADORES DE DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA: AUTONOMIA E 
PARTICIPAÇÃO

       
     1)Plano Municipal de Educação

         a) Há Plano Municipal de Educação no seu município?
      (    ) sim           (    ) não

   b) Você participou de alguma forma desse processo de elaboração? Justifique.
      (    ) sim             (    ) não
_______________________________________________________________________
_

       2) Preenchimento do Cargo de Dirigente Municipal 

        Qual a forma de preenchimento do cargo de diretor de escola em seu município:
      (    ) indicação – de quem?
      (    ) eleição direta
      (    ) eleição indireta
      (    ) concurso público
      (    ) titulação ou formação
      (    ) Outra forma. Qual?___________________________________
    

        3. Projeto Político-Pedagógico

a) Você participou da elaboração do Projeto Político-Pedagógico desta Unidade de 
Ensino

       (    ) sim         (    ) não

  b) Há participação do corpo docente nas decisões em relação a elaboração da Proposta 
de Gestão do diretor da Unidade?

              (    ) sim         (    ) não

c)  Há  participação  dos  funcionários  em geral  na  elaboração  do  Projeto  Político-
Pedagógico da escola? Justifique.

             (    ) sim         (    ) não
      _____________________________________________________________________ 
     

d)  Há  participação  do  corpo  docente  nas  decisões  em  relação  a  elaboração  da 
Proposta de Gestão do diretor da Unidade?

            (    ) sim         (    ) não

APÊNDICE 9
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QUESTIONÁRIO (DIRIGENTES ESCOLARES)

 I –  INDICADORES DE DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA: AUTONOMIA E 
PARTICIPAÇÃO

       1. Plano Municipal de Educação

           a) Há Plano Municipal de Educação no município? 
      (    )sim     (   )não

     b) Você participou de alguma forma de sua elaboração?
      (    )sim    (    )não
      Como?_________________________________________________________

          
2. Preenchimento do Cargo de Diretor

      O processo de escolha do diretor da Unidade Escolar é feita por:
      (    ) indicação – de quem? 
      (    ) eleição direta 
      (    ) eleição indireta
      (    ) concurso público
      (    ) titulação ou formação
      (    ) outra forma. Qual?

3. Projeto Político-Pedagógico

     a) A escola possui seu Projeto Político-Pedagógico?
      (   ) sim     (    ) não

      b) O Projeto Político-Pedagógico da escola é elaborado pela:
     (    ) Secretaria Municipal de Educação (SEMEC)
     (    ) Diretores 
     (    ) Coordenadores Pedagógicos
     (    ) Professores
     (    ) Comunidade Escolar

4. Participação da Comunidade escolar e local

      a) No processo de decisão em relação ao calendário escolar há participação de 
membros da Unidade de Ensino?
      (   )sim     (   ) não
      Qual forma?___________________________________________________

      b)) A escola conta com a participação da comunidade local no seu cotidiano? 
            (    ) Associação de pais e mestres

176



            (    ) Conselhos Escolares
            (    ) Outra forma Qual?___________________________________________

  5. Autonomia Financeira
 
     a)  Quais os recursos financeiros recebidos pela escola?Indique os recursos 
recebidos.
      (   ) Federal  
      (   ) Estadual
      (   ) Municipal

    b)Em seu município, quem administra o recurso destinado para a merenda escolar:
 (   ) Prefeitura Municipal   (  ) Secretaria Municipal de Educação   (  ) Unidade 
Escolar   

6. Grêmio Estudantil

     a) Existe grêmio estudantil nessa Unidade Escolar em que você atua? 
       (    ) sim   (    )não

     b) A escola incentiva os alunos a participarem do grêmio estudantil?
       (    )sim     (    )não
      Como?________________________________________________________
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