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Apresentação 

Este texto tem como objetivo discutir o processo de 

municipalização/descentralização no seu contexto histórico, buscando ao mesmo tempo 

conceituar os termos e situar as tendências no processo implementado no Brasil, 

procurando compreender de que modo as políticas do MEC vão sendo incorporadas à 

realidade dos municípios e suas políticas locais. 

Para Azevedo (1997), o estabelecimento de uma determinada política pública 

para um setor surge a partir da necessidade do Estado em garantir a harmonia deste 

setor com os interesses predominantes na sociedade. Será o planejamento desta 

sociedade encaminhada pela ação do Estado através dos grupos organizados e 

articulados que promoverá a decisão para um determinado padrão de política e não 

outro. Assim para melhor compreender os elementos de uma política educacional “... 

deve-se considerar que a mesma articula-se ao projeto de sociedade que se pretende 

implantar ou que está em curso, em cada momento histórico, ou em cada conjuntura”  

(AZEVEDO, 1997, p. 60). 

Esta transposição de responsabilidades vem sendo implementada pelo Ministério 

da Educação através de políticas públicas que efetivam o caráter de descentralização e 

municipalização do ensino, ações estas que tentam imprimir uma finalidade de 

dinamização e implementação da gestão democrática nas redes de ensino, associando às 

“preocupações como avaliação dos resultados, busca de eficiência, redefinição de papéis 

e uma preocupação mais acentuada com a autonomia e fortalecimento da escola”  

(AMARAL SOBRINHO, 2001, p. 3). 

Segundo Oliveira (1999), o debate entre centralização/descentralização que vem 

sendo estabelecido a partir dos encaminhamentos do governo e de seus programas tem 

como elemento chave a expressão “centro” . Seria de um lado a aproximação do centro e 

do outro o afastamento do centro, em outras palavras, o modo como as decisões são 

tomadas e com que grau de autonomia. Rondinelli (apud OLIVEIRA, 1999) entende a 

centralização como atividade estatal e a descentralização como atividades privadas. 

Como contraponto, Hevia (apud OLIVEIRA, 1999) coloca que o contrário 

também é possível, ou seja, centralização nas atividades privadas, dando como exemplo 
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os monopólios, bem como a descentralização nas atividades governamentais, no caso 

específico a municipalização. 

Dentro desse contexto apresentaremos uma análise histórica para melhor 

entendimento do processo de municipalização/descentralização no Brasil.  

 

Breve Histórico da Municipalização/Descentralização 

A discussão sobre descentralização do ensino não é recente e exige uma análise 

da história da educação no Brasil, um estudo que resgate os condicionantes estruturais 

da organização do ensino quanto aos aspectos políticos, pedagógicos e a questão do 

financiamento. Nesse sentido, Sucupira (1996 apud OLIVEIRA, 1999) aponta que as 

primeiras discussões sobre descentralização vêm a debate com o ato adicional de 1834 

que remetia às Províncias a responsabilidade com o ensino primário e secundário, 

cabendo ao governo central a responsabilidade com as universidades e o ensino 

secundário do lugar. 

O fio condutor da discussão naquele momento passava pela questão do 

financiamento da educação, mas o que aconteceu de fato foi uma desresponsabilização 

do governo central com a educação nas províncias, o que teve como resultado o 

agravamento da situação, no sentido que cada província se responsabilizaria pela 

educação com recursos próprios. As assembléias provinciais acionaram as Câmaras 

Municipais com relação à responsabilidade com o oferecimento e desenvolvimento do 

ensino (OLIVEIRA, 1999). Medidas como autorização para reserva de recursos para o 

ensino, aluguel de prédios, auxílio aos alunos pobres e o poder de fiscalização dos 

professores e do funcionamento do ensino foram tomadas buscando o trabalho conjunto 

no controle e organização do ensino, o que não garantiu um trabalho tranqüilo entre as 

Províncias e Câmaras Municipais. Ainda segundo Oliveira (1999), outra medida tomada 

nesse contexto da descentralização foi a criação em alguns municípios dos Conselhos 

Municipais. 

Com o advento da República que se configura a partir de um movimento militar 

e não de um movimento popular, tendo apoio dos setores da economia cafeeira 

(GHIRALDELLI, 2003), a Constituição da República em 1891, no seu artigo 68, 

declara a autonomia dos municípios ao seu peculiar interesse (RIBEIRO, 2004). No 

entanto, esse fato não teve concretização legal; o que vigorou foi o “coronelismo” e o 

poder do Estado na nomeação dos prefeitos.  
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Assim, em 1920, os dados alertavam para a gravidade da situação educacional, 

visto que tínhamos 75% ou mais da população em idade escolar analfabeta. Esse quadro 

representa a situação de descompromisso com a educação no início do século. 

A partir dessa realidade começa a surgir um discurso “Renovador”  da escola 

brasileira tendo como base a Escola Nova e certo “otimismo pedagógico” , movimento 

que buscava mudar a pedagogia, a arquitetura das escolas, a relação ensino-

aprendizagem e a avaliação. Este movimento culmina com a criação da ABE 

(Associação Brasileira de Educação) em 1924 e com o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação em 1932, marcos importantes das décadas de 1920 e 1930 na história de 

vanguarda da educação brasileira no começo do século passado e que impulsionaram 

um movimento de transformação pedagógica no Brasil e de democratização da 

educação (Escola para Todos). 

Para este estudo é importante destacar no Manifesto a defesa pela “Escola 

Única”  no sentido de oferecer uma educação igual para todos, laica, gratuita, obrigatória 

e co-educação dos sexos. A partir dos princípios do Manifesto, pode-se entender 

claramente uma proposta, um projeto educacional que, de certa forma, vai influenciar a 

proposta educacional do período. 

Destacamos que houve influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação na 

Constituição de 1934, que promove a autonomia dos municípios, quando trata da 

eleição de prefeitos, vereadores, impostos e organização dos serviços (RIBEIRO, 2004). 

Esta, de curta vigência, é substituída pela Constituição de 1937 do Estado Novo que 

compreende o período de 1937 até 1945. Esta Carta impedia a eleição de prefeitos que 

seriam nomeados pelos governadores; já os vereadores continuavam a exercer o cargo a 

partir de eleições. 

Para Gadotti (2000), a história da Municipalização do Ensino no Brasil teve 

início no final do Estado Novo (1945) e concretizou-se com a LDB nº 4024/61. 

Compreende assim que a história da democratização política do país nesse período 

consagrou o princípio da descentralização quando a Constituição de 1946 traz avanços 

significativos com relação à descentralização e, segundo Meirelles,  

 
Impressionados com a hipertrofia do Executivo no regime anterior, os 
novos legisladores promoveram eqüitativa distribuição dos poderes e 
descentralizaram a administração, repartindo-a entre a União, os 
Estados-membros e os Municípios, de modo a não comprometer a 
Federação, nem ferir a autonomia estadual e municipal. Idêntico 
critério foi adotado quanto à repartição das rendas públicas, que já 
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vieram discriminadas (arts. 29 e 30), para que o legislador ordinário 
não modificasse o seu destino, em detrimento da Comuna. No âmbito 
político propriamente dito, integrou o Município no sistema eleitoral do 
País e dispôs os seus órgãos (Legislativo e Executivo) em simetria com 
os Poderes da Nação (1993, p. 34 apud RIBEIRO, 2004, p. 32). 
 
 

Este fato não ocorreu com as Constituições de 1967 e 1969, que tinham 

características centralizadoras em função da política do Regime Militar. A educação foi 

caracterizada por termos precisos impostos pelo Regime Militar, tais como 

Desenvolvimento, Educação para Formação do “Capital Humano”, fazendo a 

vinculação entre educação e mercado de trabalho (SHIROMA, 2000). A Constituição de 

1967 não determinava ao menos percentuais mínimos a serem investidos 

obrigatoriamente em educação pelo poder público. 

Um marco importante com o fim do Regime Militar foi em 1985 o movimento 

de secretários municipais de educação, tendo como resultado a criação em 1986 da 

UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação), que nasceu, segundo 

Shiroma (2000), em meio a interesses contraditórios e que colocava como necessário o 

incentivo ao processo de municipalização, através da descentralização e 

acompanhamento da alocação de recursos, bem como a delimitação das competências 

das três esferas do poder público: federal, estadual e municipal, além de uma ampla 

reforma tributária. As relações entre UNDIME e MEC foram de muito conflito, gerando 

uma política de reforço, a dualização entre as redes municipais e estaduais e a 

conseqüente falta de integração entre estados e municípios. Segundo Shiroma, é uma 

herança do regime militar a ausência de consolidação entre as três esferas: federal, 

estadual e municipal. 

A Constituição de 1988, com relação à municipalidade, situa o município como 

espaço real de poder e não como mero executor de decisões tomadas em outras 

instâncias do poder, ao dar autonomia aos municípios para a criação de sistemas 

municipais no Art. 212, §2º, determinando que “para efeito do cumprimento do disposto 

no ‘caput’  desse artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 

municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213”. Além disso, amplia o poder 

municipal permitindo a ele a elaboração da sua lei orgânica e eleva o município à 

categoria de entidade federada no Art. 18 (RIBEIRO, 2004). 

Na década de 1990, para Gadotti (2000), a discussão em torno da 

municipalização/descentralização do ensino implica uma revisão do sistema educacional 
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e um estudo que ajude a compreender as mudanças na concepção de escola pública, 

entendendo que os pontos que fazem referência são de cunho político, pedagógico e 

estrutural. O que está em discussão é a questão da qualidade do ensino e a oferta de 

oportunidades iguais de educação, é a valorização da escola pela sociedade através do 

mecanismo da descentralização. 

Assim, é nesse contexto que a idéia sobre municipalização começa a ganhar 

força. Alguns posicionamentos reforçam o debate, como a posição de Nascimento (apud 

RIBEIRO, 2004), quando diz que a democratização da sociedade, mesmo que seja no 

nível do discurso, acontecerá com o fortalecimento da autoridade municipal. Seria a 

busca do aprimoramento das instituições democráticas, como coloca Silva (apud 

RIBEIRO, 2004), através da existência de núcleos municipais bem organizados ou 

Conselhos Municipais como uma das formas de contribuir com as instituições 

democráticas. 

O caminho que hoje domina a discussão sobre a escola pública é o modelo que 

busca a participação da comunidade escolar, tal como coloca a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394/96 em seu artigo nº 14. Um dos seus principais mecanismos de 

funcionamento será a participação, através do conselho escolar, do conselho de classe, 

do projeto pedagógico, dos grêmios estudantis, da associação de pais e mestres, entre 

outros. 

 

Referências Bibliográficas: 
AMARAL SOBRINHO, José. O plano de desenvolvimento da escola e a gestão escolar 
no Brasil: situação atual e perspectivas. Março, 2001, mimeo. 

AZEVEDO, Janete Lins. A educação como política pública. Campinas: Autores 
Associados, 1997. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Aurora, 1988. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96. 3.ed. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2000. 

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000. 

OLIVEIRA, Cleiton et al. A municipalização do ensino no Brasil. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1999. 

RIBEIRO, Wanderley. Municipalização. Os Conselhos Municipais de Educação. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. 



 6 

SHIROMA, Eneida Oto et al. Política educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 


