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s Diretrizes do Plano do Governo Covas enfati-
zam o papel do Estado como articulador e
formulador de políticas, particularmente no se-

tor social, preconizando a desconcentração e a descentra-
lização. A estratégia implica a redistribuição das respon-
sabilidades entre o Estado e os agentes sociais e a delega-
ção, onde couber, da prestação de serviços ao público.

Com o objetivo de reduzir a desigualdade social, vêm
sendo desenvolvidas reformas que visam maximizar re-
cursos, privilegiar um novo padrão de relacionamento com
o poder municipal e incentivar a indispensável participa-
ção municipal na promoção de soluções para os proble-
mas da educação básica.

Para esta administração, municipalizar significa criar
e fortalecer a parceria com os governos municipais.
Estabelecidas as diretrizes gerais norteadoras da relação
Estado-Município e as específicas na prestação do serviço
ao cidadão, a relação direta com a população demandatária
compete ao município. Municipalizar, pois, vai além de
descentralizar, de desconcentrar: o município compartilha
responsabilidades a partir de negociações estabelecidas
caso a caso. Desconcentrar, descentralizar e municipalizar
são formas que se complementam, na distribuição do poder
e da decisão sobre os recursos financeiros que o sustentam.

A Educação constitui-se numa das áreas em que é mais
premente a necessidade, hoje, de descentralizar e
desconcentrar. O esforço de atender a todas as crianças e
jovens em idade de escolarização obrigatória traduziu-se,
nas administrações passadas, na expansão quantitativa da
rede de ensino estadual, que atualmente conta com cerca
de 6.700 escolas e 240 mil professores, atendendo mais
de 6,5 milhões de alunos. Do total dos alunos no Estado
de São Paulo, 80% estudam em escolas do Estado, o que,

por si só, representa, para a Secretaria de Estado da Edu-
cação, uma realidade inadministrável, independentemente
do volume de recursos disponíveis.

Universalizou-se o acesso à escola, porém, a política
de construção de salas de aula e a multiplicação de turnos,
com jornada escolar reduzida, tiveram um preço alto para
o aluno, para o professor e para a administração central.

O processo de ensino-aprendizagem foi seriamente
prejudicado, como o demonstram as altas taxas de eva-
são e reprovação – com problemas no fluxo escolar – e
os baixos índices de conclusão da escolarização bási-
ca. As medidas para melhorar a qualidade do ensino –
implantação do Ciclo Básico, e da Jornada Única no
Ciclo Básico, criação de Cefams, de Oficinas Pedagó-
gicas e de Escolas-Padrão –, embora importantes, tra-
duziram-se em ações que não afetaram o modelo ado-
tado de gestão centralizada.

Não houve, também, a necessária modernização dos
mecanismos de gerenciamento da educação, com vistas a
aumentar a produtividade, a eficiência e a eficácia dos
serviços prestados. Ao contrário, o que se verificava era
o crescimento de órgãos ligados ao sistema, por meio da
criação de estruturas paralelas, que competiam entre si
para alcançar os seus objetivos.1  Exemplo disso era a
superposição de ações de capacitação através da Coorde-
nadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp) e da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Também
ocorreu a autonomização de órgãos da estrutura da Se-
cretaria. Foi o caso da Fundação para o Desenvolvimento
da Educação (FDE), que, encarregada das construções
escolares, atendia a solicitações de obras independente-
mente de um planejamento racional de demanda, coorde-
nado pelo Gabinete.
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Além disso, tendo em vista que a rede estadual cres-
ceu de forma desmesurada e adquiriu proporções gigan-
tescas, tornou-se impossível resolver, no âmbito central,
todos os problemas que povoam o cotidiano do trabalho
escolar. Conseqüentemente, a descentralização, na medi-
da em que permite um controle maior da escola pelas
comunidades locais, torna-se o caminho mais seguro para
aumentar significativamente a eficiência e a eficácia das
ações que estão sendo desencadeadas, com o objetivo de
superar a superposição de competências dos órgãos ad-
ministrativos, bem como a ausência de mecanismos de
controle e a avaliação.

O governo do Estado e a Secretaria da Educação sa-
bem que a descentralização não irá resolver todos os pro-
blemas do ensino público. Acredita-se também que o ca-
minho da descentralização não dispensa o Estado e a
Secretaria da Educação de trabalharem pela melhoria da
educação básica. Ao contrário, o Estado deverá potencia-
lizar seu papel de planejador e coordenador de políticas
públicas, através do estabelecimento de diretrizes sobre
conteúdos curriculares básicos, uso racional dos recursos,
avaliação dos resultados de ensino, transferência de re-
cursos e garantia de eqüidade, para compensar as desi-
gualdades entre os municípios.

Nesta administração, o processo de descentralização
do ensino público tem origem na busca de se equacionar
os graves problemas que desqualificam a oferta da edu-
cação fundamental. Partiu-se do pressuposto de que o alu-
no não possui vinculação administrativa – não é aluno
municipal ou estadual – e tem o direito constitucional de
ser atendido pelos poderes públicos, de preferência em
regime de colaboração. Essa postura realçou a evidência
de que o envolver a representação municipal é essencial
no processo de melhoria do ensino. Assim, foi institucio-
nalizado o Programa de Ação de Parceria Estado-Muni-
cípio (Decreto no 40.673, de 16/02/96) para Atendimento
ao Ensino Fundamental, envolvendo um processo de ne-
gociação na alocação dos recursos públicos estadual e
municipal. Este compromisso tem o propósito de esten-
der o acesso de toda a população infanto-juvenil ao Ensi-
no Fundamental, de ampliar os anos de permanência do
aluno na escola e de priorizar a melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem.

A parceria negociada tem propiciado, através da dis-
cussão com os administradores municipais, um processo
de implementação das propostas de mudança. O signifi-
cativo número de convênios firmados nos primeiros seis
meses de negociação mostrou a convicção, de ambas as
partes, de que somente a ação conjunta Estado/Municí-
pio possibilitará a melhoria da qualidade do ensino.

Antes de apresentar maiores detalhes sobre o processo
de municipalização, serão brevemente descritas algumas

ações da Secretaria de Educação desencadeadas a partir
de 1995, que se constituíram indispensáveis facilitadores
para a parceria Estado-Município.

CONDIÇÕES PARA A
DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO

Uma proposta consistente de descentralização não
poderia lograr êxito em uma estrutura marcadamente
centralizada – clientelista – onde conviviam estruturas
“paralelas”, desempenhando as mesmas funções. Para
implementar uma proposta conseqüente de descen-
tralização do ensino, era necessário iniciar um processo de
significativas mudanças nos padrões de gestão da máquina
pública e de organização da rede escolar, isto é, criar
condições à estruturação da política educacional do Estado.

Mudanças nos Padrões de Gestão

A atual administração tem buscado evitar a superposi-
ção de atribuições e competências entre órgãos adminis-
trativos, encurtar as distâncias decisórias, reduzir os ní-
veis intermediários, desconcentrando recursos e decisões
no âmbito regional. O novo padrão de gestão tem como
princípio a desconcentração do poder decisório, com for-
talecimento da autonomia da escola.

Nesse sentido, várias ações foram desencadeadas,
como, por exemplo, a extinção das dezoito Divisões Re-
gionais de Ensino – instâncias intermediárias entre as Co-
ordenadorias e as Delegacias de Ensino –, que ocorreu
no primeiro dia da gestão Mário Covas. Foram também
instaurados critérios democráticos para escolha dos 146
delegados de ensino. Além disso, órgãos centrais com
funções duplicadas ou praticamente “autônomas” sofre-
ram um processo de enxugamento e tiveram suas ações
eventualmente redirecionadas.

Iniciou-se a reestruturação da Secretaria, visando a
descentralização e conseqüente aumento da agilidade nas
decisões decorrentes da diminuição de escalões hierárqui-
cos. Alterações importantes na estrutura de poder e de
decisão da Secretaria ocorreram. Um exemplo: o Gabi-
nete recuperou o papel de coordenação e articulação das
ações a serem desenvolvidas em conjunto com os órgãos
centrais, envolvendo as Delegacias de Ensino. Enquanto
isso a Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE), que vinha, inadequadamente, dividindo o poder
decisório com o Gabinete, assumiu o papel de executor
de políticas.

Nesse cenário remodelado, foi possível à Secretaria de
Estado da Educação dirigir suas ações para a questão pe-
dagógica e para a estrutural. Priorizam-se a parceria edu-
cacional e a reforma institucional, que situam a Delega-
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cia de Ensino como a unidade regional mais apta a assis-
tir tecnicamente à unidade de gerência dos sistemas mu-
nicipais de ensino. Da mesma forma, o repasse de recur-
sos financeiros diretamente à escola para aquisição de
equipamentos e materiais de ensino e para conservação e
reparos aumentou a autonomia da unidade escolar na im-
plementação de seu projeto pedagógico.

A autonomia, no âmbito da escola, deve reproduzir a
desconcentração do poder decisório, o que significa en-
volver a comunidade na gestão da qualidade do ensino.
A Secretaria de Educação vem repassando recursos para
a escola, parte dos quais são administrados diretamente
pela Associação de Pais e Mestres, a quem compete, em
conjunto com a equipe técnica, definir as prioridades de
aplicação dos mesmos: manutenção e reparação do pré-
dio, aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos.

Também o Conselho Estadual de Educação, ao disci-
plinar a aplicação dos gastos dos municípios com manu-
tenção do ensino – limitando as possibilidades de aplica-
ções oblíquas, em merenda, ações de saúde e construção
de quadras esportivas fora das escolas –, vem estimulan-
do os municípios a despender com maior eficácia os re-
cursos obrigatoriamente destinados ao ensino.

Essas mudanças no padrão de gestão sinalizam um novo
caminho e criam a credibilidade necessária para que os
governos municipais sintam-se motivados a aderir ao Pro-
grama de Parceria e, em regime de colaboração, possam
aperfeiçoar o atendimento às necessidades de educação
básica.

A Reorganização do Ensino

A unificação dos antigos primário e ginásio, feita em
meados da década de 70, não garantiu a escola de oito
anos para todos os alunos. Houve duplicação de trabalho
e recursos. Estudos feitos na Secretaria da Educação a
respeito das políticas de atendimento à demanda encon-
tram no documento “Exercício Analítico de Política Edu-
cacional: o caso do Estado de São Paulo” (Perez, 1991)
os elementos demonstrativos da irracionalidade da cons-
trução e ocupação dos prédios escolares, gerando des-
perdício de recursos materiais e humanos. Havia tanto
um excesso de turnos, pela ausência de planejamento e
distribuição mais adequada das classes e dos alunos, quan-
to uma pulverização de classes da mesma série em dife-
rentes estabelecimentos escolares. Isso contribuía forte-
mente para a crescente dificuldade de os professores
completarem a jornada normal de trabalho num único es-
tabelecimento. Um prédio de pequeno porte (e este tipo
de construção passou a ser o mais freqüente) atendia aos
vários tipos de ensino: pré-escolar, educação especial,
1o grau completo (de 1ª à 8ª série), 2o grau. Não raro, a

TABELA 1

Número de Escolas e de Salas e Relação Sala/Escola,
segundo Data de Criação do Estabelecimento da Rede Estadual

Estado de São Paulo – 1969-90

Data de Criação Escolas Salas Salas/Escola

Até 1969 3.167 38.703 12,2
1970 a 1974 213 2.475 11,6
1975 a 1979 744 8.042 10,8
1980 a 1984 766 6.378 8,3
1985 a Março/1990 1.440 8.558 5,9

Fonte: Secretaria de Estado da Educação.

pequena distância, outra escola oferecia as mesmas
oportunidades de acesso (Tabela 1). Esse modelo peda-
gógico, que atendia numa mesma escola diferentes mo-
dalidades e níveis de ensino, vinha exigindo, de modo con-
tínuo, mais espaço físico e mais recursos materiais e
humanos.

O que a Secretaria propôs (e implementou a partir de
1995) foi um modelo de escola especializada no atendi-
mento às crianças menores (1ª à 4ª série), separada fisi-
camente da outra escola onde se concentram os alunos de
5ª à 8ª série e do 2º grau (Secretaria de Estado da Educa-
ção, 1995).

Este modelo, uma vez implantado, permite a otimiza-
ção de recursos pedagógicos, equipamentos didáticos,
material de instrução adequado a cada faixa etária, pro-
gramas específicos de aperfeiçoamento de pessoal e maior
homogeneidade dos alunos, proporcionando ganhos fa-
voráveis à melhoria da qualidade do ensino. Além disso,
tais medidas de racionalização geram economia em equi-
pamentos físicos e infra-estrutura e permitem canalizar
maiores somas de recursos para melhor remunerar o pro-
fessor e equipar salas de aula. As modificações promovi-
das na estrutura das escolas da rede pública estadual
possibilitam:
- melhoria das condições de realização do trabalho peda-
gógico – maior adequação do processo de ensino às fai-
xas etárias dos alunos;

- composição da jornada de trabalho do professor em
uma única escola e conseqüente maior fixação do corpo
docente;

- adequação dos espaços físicos e equipamentos a cada ní-
vel de ensino, segundo a faixa etária da clientela atendida;

- funcionamento da maioria das escolas em dois turnos
diurnos e, no caso de 5ª à 8ª série e 2º grau, também uti-
lizando o noturno. As escolas que mantêm classes de Ci-
clo Básico à 4ª série funcionando, preferencialmente, em
dois turnos diurnos garantem a ampliação da jornada dos
alunos de quatro para cinco horas de trabalho diário.
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TABELA 2

Número de Escolas e Classes no Programa de Reorganização
 da Rede Pública Estadual, segundo o Número de Turnos

Estado de São Paulo – 1995-96

Situação Situação
Número de em  1995 em  1996 (1) Diferença (%)
Turnos

Escolas Classes Escolas Classes Escolas Classes

Total 6.783 186.223 6.706 178.207

5 214 8.429 150 6.682 -30 -21

4 825 30.569 388 15.316 -53 -50

3 Diurnos 254 3.732 124 2.720 -51 -27

2 Diurnos +
Noturno 4.344 133.594 3.385 115.377 -22 -14

2 999 8.935 2.360 36.577 +136 +309

1 147 964 299 1.535 +103 +59

Fonte: Secretaria de Estado da Educação.
(1) Situação em 14/05/96.

Esta situação tem sua origem no poderio econômico do
Estado de São Paulo, em que o processo de urbanização,
a industrialização e a modernização contribuíram decisi-
vamente para que a educação, em geral, ficasse centrali-
zada quase integralmente nas mãos do governo estadual.2

Avaliando, talvez, que a municipalização só ocorreria
em São Paulo por um processo de negociação que inclui-
ria repasse de recursos, os diferentes governos de São
Paulo nunca abdicaram da responsabilidade de cuidar do
ensino de 1o grau. Ao mesmo tempo – gradativamente,
no início, e totalmente, mais tarde – incentivaram os mu-
nicípios a assumirem a responsabilidade pela oferta e ma-
nutenção de educação pré-escolar.

Em 1995, apenas 72 dos 625 municípios paulistas
mantinham rede de escolas de Ensino Fundamental. A
participação dos municípios nesse grau de ensino não atin-
gia 10% do alunado do Estado de São Paulo, e sua distri-
buição era irregular no conjunto dos municípios. A Pre-
feitura de São Paulo, tomada isoladamente, atendia a
77,5% de todos os alunos “municipais” do Estado. Dos
demais 71 municípios, Campinas, Santos, São José dos
Campos, Guarujá, Cubatão e Ribeirão Preto atendiam a
14,8% da demanda, somando, com o município de São
Paulo, 92,3% do universo do alunado no Ensino Funda-
mental municipal. Dos 65 restantes, quatro municípios
mantinham, exclusivamente, escola unidocente e atendiam,
somados, a uma centena de alunos.

Não obstante a exigüidade das experiências de mu-
nicipalização e uma certa “resistência” cultural dos edu-
cadores paulistas em tratar do tema, é possível afirmar
que, na década de 80, em certos aspectos, ocorreram
alguns avanços.

Até o advento da Lei no 5.692/71, Estado e Municí-
pios respondiam, na mesma proporção, pela insignificante
oferta de vagas na educação pré-escolar, ao mesmo tem-
po em que o governo estadual respondia quase integral-
mente pelo Ensino Fundamental, cujo ritmo de expansão
era intenso. A questão da descentralização da Educação
Básica no Estado de São Paulo só começa a ganhar força
a partir dos anos 80.

Por um lado, tiveram lugar amplas discussões sobre o
tema. Conceitos, propostas de participação e políticas de
descentralização foram colocados em debate. Houve, nesse
breve período, uma socialização da temática da descen-
tralização para amplos segmentos da sociedade civil. Por
outro lado, em muitos municípios do estado, foram insti-
tuídas as Comissões Municipais de Educação, apontando
para a necessidade de se descentralizar o ensino e de re-
distribuir o poder local, com maior envolvimento da so-
ciedade civil. Como diz Azanha (1990), este foi o mo-
mento de “municipalizar a preocupação com o problema
educacional”, e ele foi especialmente importante porque

A redução significativa no número de escolas que fun-
cionavam com mais de três turnos e a ampliação das que
passaram a contar com dois e mesmo um turno terão ine-
gáveis reflexos positivos sobre as condições de ensino
(Tabela 2).

A reorganização da rede pública estadual, dentro do
contexto de um modelo pedagógico de separação física
de crianças e jovens pré-adolescentes e adolescentes, re-
sultou em condições mais propícias à municipalização do
ensino de 1ª à 4ª série do 1o grau.

Além disso, a reorganização tornou possível transferir
aos municípios uma escola mais bem organizada, com
corpo docente fixo, recursos materiais e didáticos adequa-
dos e salas ambiente apropriadas às crianças de 1ª à 4ª série.
Uma escola na qual o município pode dar continuidade ao
trabalho que já vem desenvolvendo na pré-escola.

A unidade pedagógica representada por este segmento
e as primeiras séries do 1º grau é uma realidade em nú-
mero significativo de países. Para o governo estadual,
passar para o município uma escola bem estruturada é
essencial para alicerçar as pré-condições necessárias à
consolidação de uma parceria eficiente e eficaz, que re-
sulte na melhoria qualitativa da educação básica.

A INCIPIENTE MUNICIPALIZAÇÃO
DO ENSINO OCORRIDA ATÉ 1994

A responsabilidade pela manutenção e gestão do En-
sino Fundamental coube, historicamente, ao governo es-
tadual, que tem arcado, ao longo dos últimos anos, com
praticamente 80% das matrículas desse grau de ensino.
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a municipalização só terá êxito, ou seja, só possibilitará
um salto de qualidade nos atuais padrões de ensino, se
for discutida e assumida responsavelmente pelas comu-
nidades locais.

Entretanto, a natureza intrínseca dos programas colo-
cados em prática, nas décadas de 80 e 90, bem como a
falta de “vontade política” das autoridades estaduais em
transferir, de fato, recursos e responsabilidades, fizeram
com que a descentralização do ensino de 1o grau cami-
nhasse a passos lentos. Os resultados alcançados até final
de 1994 podem ser considerados decepcionantes. Entre-
tanto, pequenos avanços merecem ser destacados:
- em 1984, foi criado o Programa de Municipalização da
Merenda Escolar (Decreto no 4.021, de 22/05/84), único
programa deste período universalizado em mais de 90%
dos municípios, com o objetivo de fornecer alimentação
escolar a todos os alunos das redes estadual e municipal;

- em 1989, foi instituído o Programa de Municipalização
do Ensino Oficial no Estado de São Paulo – PME (Decre-
to no 30.375, de 13/09/89), expressando em suas conside-
rações iniciais que o Estado devia participar do esforço
cooperativo para criar condições reais para melhorar o
ensino. Reconhecia também que a ação integrada Esta-
do-Prefeitura e Comunidade poderia melhorar, significa-
tivamente, a aplicação dos seus recursos na escola públi-
ca, em razão da maior agilidade na identificação dos
problemas, proposição de soluções e tomada de decisão
em nível local. Foram assinados 346 convênios, em geral
com pequenos municípios. Por outro lado, foi implanta-
do em 165 dos municípios que celebraram Termo de Adi-
tamento ao Convênio do PME, o Centro Integral de Ma-
terial de Apoio Didático e Pedagógico – CIMADP. A
permissão de uso, pelas prefeituras municipais, dos equi-
pamentos e materiais didático-pedagógicos foi realizada
a título precário, sem qualquer ônus para o Estado. Cabia
ao município a responsabilidade pelos encargos advindos
de assistência técnica e de pessoal necessário à utilização
dos mesmos. Com a exceção da distribuição desses “kits
pedagógicos”, nada foi feito para resolver as questões re-
lativas ao ensino propriamente dito. Os convênios assi-
nados contemplaram, basicamente, construções escolares.
Mesmo assim, é possível afirmar que algum ganho resul-
tou  no que concerne à idéia de descentralização, ou seja,
passou a existir um maior envolvimento das autoridades
municipais, em parceria com o Estado, na construção,
reforma e ampliação dos prédios escolares;

- em 1990, a Secretaria criou o Termo de Cooperação
Intergovernamental – TCI (Decreto no 32.292, de 24/09/90),
visando integrar e articular as relações governamentais.
Caberia ao Município providenciar terreno de sua
propriedade enquanto o Estado executaria a construção
do prédio e equiparia a escola para atender à demanda de

Ensino Fundamental. Caberia ao Estado, ainda, prestar
orientação técnico-pedagógica e administrativa para a
implantação e/ou desenvolvimento dos sistemas munici-
pais de educação. O TCI, de fato, tal como proposto,
caminhava no sentido de estimular e encorajar os
municípios a assumirem as suas responsabilidades
constitucionais. O fato de ter sido concebido em final de
governo fez com que nascesse praticamente morto.
Nenhum convênio foi assinado, apesar do interesse de
dezenas de municípios. Por fim, em 15 de março de 1991,
a Comissão Especial para Cooperação, encarregada de
analisar os pedidos dos municípios, formada por repre-
sentantes dos diferentes órgãos da Secretaria, teve os seus
trabalhos suspensos em razão da mudança de governo;

- por fim, em 1993, foi instituído o Programa de Ação
Cooperativa Estado-Município – PAC (Decreto no 36.546,
de 15/03/93) para construções escolares. O objetivo prin-
cipal do Programa era o de contribuir para a expansão e
melhoria do ensino e propiciar a todas as crianças condi-
ções reais de acesso à escola, assim como nela garantir
sua permanência e progressão.

O PAC e o PME eram muito semelhantes, pois na es-
sência os dois possuíam como foco principal as constru-
ções escolares. O PAC, entretanto, significou um retro-
cesso em relação ao TCI, que tinha um caráter mais
abrangente e municipalizante.

As propostas de municipalização, colocadas em práti-
ca a partir de 1989, isto é, a partir das recomendações da
Constituição de 1988 relativas à responsabilidade do
Município pelo Ensino Fundamental, ao limitarem a des-
centralização da educação básica a repasses de recursos
para construções, reformas e/ou ampliações de prédios
escolares, coadunavam-se muito mais com práticas clien-
telistas e de troca de favores do que com novos modelos
de gestão mais ágeis e efetivos, que se faziam necessá-
rios no cenário educacional.

As críticas a tais propostas são muitas e de diferentes
ordens. Elas dizem respeito ao fato de que o processo
ocorreu de forma desarticulada, pois não existia um Pla-
no de Educação que estabelecesse as diretrizes mais ge-
rais da política educacional e articulasse as ações do Es-
tado e dos Municípios paulistas. Apontam, também, o fato
de que os Programas de Municipalização do Ensino não
conseguiram ir além do repasse de recursos para as pre-
feituras.

Tais propostas, portanto, não redundaram na amplia-
ção de tarefas e responsabilidades pelos municípios, para
as atividades-fins da educação fundamental e tampouco
fortaleceram seu poder de decisão sobre a gestão das
escolas. Restringiram a ações típicas de função-meio –
merenda, construção, reforma, ampliação –, não atin-
gindo a finalidade substantiva, ou seja, o ensino. As
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propostas eram, portanto, parciais, com efeitos pontu-
ais e não promoviam a assunção integral das escolas
pelos municípios.

O NOVO PADRÃO DE PARCERIA
PROPOSTO A PARTIR DE 1995

Segundo as diretrizes da Secretaria de Estado da Edu-
cação, todo o processo de transferência para os municí-
pios da responsabilidade gerencial e financeira quanto à
oferta de ensino de 1a à 4a série do 1o grau deve levar em
conta as profundas desigualdades entre os municípios do
Estado de São Paulo. Tais desigualdades evidenciam-se
nos indicadores demográficos, sociais, econômicos e edu-
cacionais e nas condições técnico-administrativas e finan-
ceiras dos municípios.

O Programa de Parceria Estado-Município está pauta-
do pelo princípio básico da flexibilidade: negociar a de-
cisão “caso a caso“, dialogando com os prefeitos e/ou
autoridades municipais e considerando sempre a realida-
de local. Para ampliar o conhecimento das realidades
municipais, estruturou-se um banco de dados, por muni-
cípio, contendo as informações essenciais que devem
embasar o processo de negociação. Isto foi conseguido
graças aos dados provenientes da Fundação Estadual de
Análise de Dados – Seade e aos estudos analíticos sob a
responsabilidade da Fundação do Desenvolvimento Ad-
ministrativo – Fundap.

Com tais elementos, foi possível identificar municípios
com capacidade técnica, administrativa e financeira para
assumir integral ou parcialmente o ensino das primeiras
séries do Ensino Fundamental e, inversamente, municí-
pios sem infra-estrutura técnico-administrativa e, portanto,
com enormes dificuldades para participar da parceria.
Ficou claro, desde o início, que para estes últimos, ao in-
vés de se transferir “encargos”, seria necessário repassar
mais recursos, além de oferecer assistência técnico-peda-
gógica permanente. Pouco sentido faria municipalizar o
ensino se, sob a gestão municipal, por carências técnicas,
financeiras e administrativas, houvesse o risco de se de-
gradar o serviço oferecido.

A descentralização, portanto, só poderia desenvolver-se
por etapas, isto é, de maneira gradual e flexível, de modo a
permitir que a Secretaria e os municípios se organizassem
para enfrentar conjuntamente esse desafio. Em todas as eta-
pas do processo, considera-se que as ações ocorrem no âm-
bito de dois poderes públicos autônomos. Por isso, ao inici-
ar o processo, a Secretaria ofereceu um leque amplo de formas
de parceria, contemplando as desigualdades socioeconômi-
cas e culturais entre os municípios, sua capacidade financei-
ra e de arrecadação, além da “vontade política” municipal
para assumir as quatro primeiras séries do 1o grau.

Dessa maneira, incentivam-se as ações e os esforços
municipais que já caminhavam no sentido da descentraliza-
ção e, ao mesmo tempo, os demais municípios são conven-
cidos e encorajados e assumirem responsabilidades cada vez
maiores quanto à gestão do Ensino Fundamental.

Da Proposta à Ação

Ao implementar o Programa de Parceria Estado-
Município para o atendimento das quatro primeiras séries
do 1o grau, a Secretaria estava ciente dos desafios a serem
superados: administrativos, gerenciais, financeiros,
pedagógicos, além dos desafios políticos propriamente
ditos. Para enfrentá-los, foi desenvolvido um trabalho
sistemático de divulgação e discussão do Programa de
Parceria, no contexto das mudanças dos padrões de gestão
propostos pela nova política educacional. Era preciso
colocar em discussão a importância da gestão descen-
tralizada numa máquina administrativa em processo de
enxugamento, objetivando torná-la ágil e moderna.

A administração iniciou diálogo com prefeitos, secre-
tários municipais de Educação, deputados e vereadores,
visando esclarecer o objetivo do Programa. Paralelamen-
te, buscou assegurar instrumentos normativos consisten-
tes, técnica e legalmente, que possuíssem credibilidade
para os parceiros ao assumirem os novos encargos edu-
cacionais. Dessa forma, a Secretaria da Educação passou
a conhecer melhor as realidades municipais, bem como as
expectativas dos prefeitos em relação à municipalização.

O processo de negociação, por um lado, constituiu-se
em instrumento essencial para reverter a imagem negati-
va que muitos prefeitos tinham da municipalização do
ensino e, por outro, foi fundamental para a Secretaria as-
segurar aos prefeitos e/ou outras autoridades locais de que
a municipalização não se restringia a acertos de gabinete.
Ao contrário, o assunto deveria ser público e abranger a
comunidade local. Com isso, a futura escola municipali-
zada teria melhores condições de se transformar em um
organismo vivo e atuante na vida dos seus cidadãos.

Esse procedimento possibilitou divulgar o Programa
de Parceria a cerca de 60% dos municípios do Estado de
São Paulo, esclarecendo-os acerca das suas novas res-
ponsabilidades e encargos educacionais, e apontando so-
luções para problemas administrativo-operacionais.

Formalização da Parceria Estado-Município

A necessidade de realizar estudos preliminares e le-
vantamentos socioeconômicos, definir instrumentos
para apoiar e sistematizar o processo de negociação, além
de implementar a reorganização da rede de ensino, fez
com que o Programa de Municipalização do Ensino fosse
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TABELA 4

Número de Escolas, Classes e Alunos, segundo os Municípios do
Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o

Atendimento ao Ensino Fudamental, com Ônus para o Governo do Estado
Estado de São Paulo – 1996 (1)

Municípios Escolas Classes Alunos

Total 96 1.225 42.157

1 Ariranha 1 18 630

2 Bady Bassitt 1 21 761

3 Bertioga 6 33 1.180

4 Braúna 1 13 455

5 Brodósqui 3 45 1.456

6 Canitar 1 11 346

7 Cardoso 1 10 314

8 Coroados 1 13 369

9 Descalvado 4 62 2.004

10 Glicério 1 14 388

11 Ilha Comprida 1 5 175

12 Ilha Solteira 2 53 1.820

13 Irapuã 2 22 706

14 Itajobi 1 8 280

15 Itapevi 5 63 2.123

16 Itatiba 72 108 3.639

17 Jales 1 6 210

18 Jundiaí 27 381 14.010

19 Lençóis Paulista 1 6 427

20 Marapoama 1 6 180

21 Mesópolis 1 6 187

22 Miguelópolis 2 52 1.783

23 Miracatu 1 4 150

24 Orindiúva 1 12 399

25 Palmares Paulista 2 12 420

26 Palmeira d’Oeste 2 31 894

27 Pontes Gestal 1 6 192

28 Restinga 1 12 280

29 Rubinéia 1 7 207

30 Sales 1 8 256

31 Santa Rita d’Oeste 1 9 233

32 Santos 10 136 4.706

33 Tabapuã 2 22 632

34 Tarumã 2 10 345

Fonte: Secretaria de Estado da Educação.
(1) Refere-se ao primeiro semestre.

TABELA 3

Municípios Conveniados no Programa de Ação de Parceria
Educacional Estado-Município para o Atendimento ao Ensino

Fundamental, segundo Porte dos Municípios
Estado de São Paulo – 1996 (1)

Municípios

Porte do Municípios Total Conveniados

(habitantes)

Nos Abs. % Nos Abs. %

Total 625 100,0 46 100,0

Muito Grandes (mais de 100 mil) 48 7,7 7 15,2

Grandes (de 50 a 100 mil) 54 8,6 1 2,2

Médios (de 20 a 50 mil) 108 17,3 7 15,2

Pequenos (de 10 a 20 mil) 128 20,5 11 23,9

Muito Pequenos (até 10 mil) 287 45,9 20 43,5

Fonte: Fundação IBGE. Censo Demográfico 1991. Rio de Janeiro, 1992; Secretaria de Esta-
do da Educação.
(1) Refere-se ao primeiro semestre.

instituído formalmente somente no dia 25 de março de
1996. Nessa ocasião, foram prestados esclarecimentos
sobre o Programa e sua sistemática e assinados convêni-
os com os municípios de Jundiaí, Santos e Ilha Solteira.
Além disso, 90 prefeitos manifestaram sua adesão, firman-
do Protocolo de Intenção.

Dessa data até 28 de junho, foram firmados 46 con-
vênios (Tabela 3).Tendo em vista que a Lei Eleitoral
impede a transferência de recursos de qualquer nature-
za aos municípios no período de 90 dias antes e após
as eleições, vários municípios defrontaram-se com um
prazo exíguo para completarem todas as etapas relati-
vas à assinatura de convênios. Isto impossibilitou a exe-
cução de novos convênios com várias Prefeituras inte-
ressadas.

Nas 46 prefeituras onde a parceria já está firmada, fo-
ram municipalizadas 151 escolas, que oferecem Ensino
Fundamental de Ciclo Básico até a 4a série. Ou seja, 1.460
classes com cerca de 50 mil alunos já passaram para os
municípios, envolvendo a cessão de cerca de mil profes-
sores I efetivos. Nesta etapa, os compromissos financei-
ros do Estado neste Programa, concernentes a 34 municí-
pios, somam R$ 13,2 milhões e aqueles referentes às
prefeituras totalizam R$ 17,1 milhões (Tabela 3). Os de-
mais (doze) aderiram ao Programa, assumindo escolas –
ainda que fosse apenas uma – sem qualquer ônus para o
Estado, o que indica o sucesso da proposta, iniciando a
reversão da política até hoje praticada de concentração,
no Estado, das responsabilidades pelo atendimento à edu-
cação básica, em que pese as recomendações da Consti-
tuição de trabalhar em regime de parceria.
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- quanto aos objetivos:
• estabelecer um processo de parceria técnico-admi-

nistrativa entre o Estado e os municípios, para que estes
possam assumir integral ou parcialmente os serviços
concernentes à condução do Ensino Fundamental;

• fortalecer a autonomia do poder local na busca de uma
escola pública de qualidade para todos.

- quanto às obrigações do Estado:
• cooperar com os municípios, quanto a recursos hu-

manos, materiais e financeiros, para que os mesmos
assumam de forma integrada e racional as responsa-
bilidades pelo Ensino Fundamental;

•  prestar assistência técnica, pedagógica, administrati-
va e gerencial aos municípios, para que os mesmos
assumam o Ensino Fundamental com o máximo de
competência;

• supervisionar as redes municipais de ensino, visando
a manutenção de um padrão de qualidade de ensino e
eqüidade para todas as escolas;

•  capacitar os municípios para o planejamento, a gestão
e a avaliação dos sistemas municipais de educação;

•  criar mecanismos de compensação que superem as de-
sigualdades financeiras, administrativas e técnicas dos
municípios na implementação dos seus programas edu-
cacionais;

• instituir uma sistemática de avaliação do sistema de
ensino com a finalidade de proceder às correções ne-
cessárias.

- quanto às obrigações do Município:
• criar e instalar o Conselho Municipal de Educação;
• providenciar a elaboração do Plano Municipal de Edu-

cação;
• elaborar o Estatuto do Magistério Municipal e o Pla-

no de Carreira;
• realizar concurso público para ingresso em quadros

próprios do Município, de profissionais do magisté-
rio e pessoal técnico e administrativo;

• garantir a continuidade da Associação de Pais e Mes-
tres ou associação similar.

- quanto ao processo de implantação:
• o processo de implantação do Programa será gradati-

vo, conforme a adesão dos municípios, para a assun-
ção total ou parcial do Ensino Fundamental da Rede
Pública estadual e da gestão educacional;

- quanto à pactuação:
• o processo levará em conta as peculiaridades locais e

regionais, adequando-se à capacidade técnico-admi-
nistrativo-financeira de cada município;

- quanto a outras parcerias:
• garantir a possibilidade de sua realização quando se

fizerem necessárias, para o pleno cumprimento das ati-
vidades educacionais.

TABELA 5

Número de Escolas, Classes e Alunos, segundo os Municípios do
Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o

Atendimento ao Ensino Fundamental, Sem Ônus para o Governo do Estado
Estado de São Paulo – 1996 (1)

Municípios Escolas Classes Alunos

Total 55 235 7.267

1 Barueri 2 60 2.050

2 Embu 1 8 280

3 Itatinga 13 16 394

4 Mogi das Cruzes 20 29 653

5 Paranapanema 1 1 30

6 Paulínia 1 6 136

7 Pedreira 1 16 500

8 Porto Ferreira 1 20 800

9 Santa Gertrudes 1 8 280

10 São Caetano 3 60 2.040

11 São José do Barreiro 10 10 94

12 Silveiras 1 1 10

Fonte: Secretaria de Estado da Educação.
(1) Refere-se ao primeiro semestre.

Os Termos da Parceria

Desde o início do processo de municipalização, a Se-
cretaria procurou obter informações seguras sobre as ca-
racterísticas socioeconômicas e educacionais municipais.
Sem isso, era praticamente impossível pensar em transfe-
rência do patrimônio, ou em garantir a situação funcional
dos recursos humanos. Essas precauções, embora neces-
sárias, não eram suficientes para garantir a qualidade da
proposta de municipalização da atual gestão.

No campo jurídico-legal, peça fundamental, a
administração encontrou tudo por fazer. Como trans-
ferir o patrimônio? Como transferir o pessoal? Como
equacionar a carreira do magistério com o ensino
municipalizado? Caberia aos municípios realizarem
concursos públicos para o magistério e demais cargos
técnicos e administrativos? Respostas a essas questões
eram fundamentais para realizar a transferência de
serviços, encargos e recursos aos municípios. Era
preciso garantir que o Sistema de Ensino Público
municipalizado fosse resguardado de práticas que
pudessem colocar em risco a qualidade do ensino e os
direitos dos alunos.

Neste sentido, o Termo de Convênio, que entre si ce-
lebram o Município e o Estado de São Paulo – este repre-
sentado pela Secretaria da Educação – objetivando a im-
plantação e o desenvolvimento do referido Programa de
Ação, contempla os seguintes itens:
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O Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-
Município para atendimento ao Ensino Fundamental apre-
senta a característica de flexibilidade porque respeita as
diversidades socioeconômicas, institucionais e culturais
existentes entre os municípios.

É preciso ressaltar que o Termo assegura a obrigação
da Secretaria de Estado da Educação de prestar assistên-
cia técnica ao Município para a gestão da rede escolar,
estruturação do órgão municipal de educação e do Con-
selho Municipal de Educação, elaboração do Plano Mu-
nicipal de Educação, Estatuto do Magistério Municipal e
Plano de Carreira.

Finalmente, cabe lembrar que o Termo de Convênio
reforça o entendimento de que o Programa possibilitará,
às comunidades locais, maior controle sobre a escola e
sobre o trabalho dos educadores.

A continuidade da implantação dos demais programas
da Secretaria de Estado da Educação é garantida pelo com-
promisso município-parceiro, de observar as medidas de-
correntes da reorganização da Rede Pública estadual.

A CONTINUIDADE DO TRABALHO EM 1996

A operacionalização do Programa de Municipalização,
até o final do primeiro semestre de 1996, o processo de
desconcentração administrativa e a reorganização da rede
escolar, visando o novo modelo pedagógico estabelecido
pela Secretaria, representam passos de um longo cami-
nho em direção à descentralização da gestão do ensino
básico e à autonomia da escola. Abrangem algumas con-
dições que permeiam todas as etapas de um processo que
busca a melhoria do ensino público, em forte medida an-
corada na municipalização do Ensino Fundamental. A
seguir são apresentadas ações que continuarão a ser im-
plementadas até o final de 1996.

Sensibilização dos Futuros Parceiros

Este amplo programa de esclarecimentos visa a mobi-
lização das autoridades municipais (inclusive os futuros
prefeitos e vereadores) e de grupos organizados de muní-
cipes para o Programa de Parceria e Municipalização do
Ensino Fundamental. Para tanto, dados e informações são
oferecidos aos diferentes atores municipais, para sensi-
bilizá-los a participarem, instalarem e ampliarem o deba-
te local e com outras agências e instituições em âmbito
regional, sobre a temática da municipalização e descen-
tralização. As ações de sensibilização enfatizam, entre
outros:

- o redimensionamento e a reorganização das forças
político-institucionais, na defesa da melhoria da gestão
da escola pública, através do fortalecimento do conceito

e da prática da descentralização, num processo participa-
tivo;
- a ampla divulgação das condições de parceria entre os
principais interessados: novos prefeitos, autoridades lo-
cais e regionais, entidades ligadas à educação e aos inte-
resses municipalistas.

Apoio Institucional e Gerencial

O objetivo deste programa é fornecer subsídios para o
gerenciamento do processo de descentralização, envol-
vendo todos os órgãos da estrutura central e descentrali-
zada da Secretaria, com a finalidade, em última instân-
cia, de definir recursos, meios e procedimentos para
assessorar, implantar, acompanhar e avaliar a assistência
técnica aos municípios:
- aperfeiçoar as condições de planejamento, prosseguindo
nos estudos de caracterização do atendimento educacional
dos municípios, com vistas à definição de prioridades, como
base para negociação e acompanhamento dos resultados;

- demandar e dar prosseguimento a estudos para o apoio
institucional e gerencial aos municípios, bem como in-
corporar seus resultados na construção do processo de
gerenciamento da Rede Pública municipalizada;

- preparar a máquina administrativa para, no âmbito cen-
tral e descentralizado, promover, acompanhar e dar as-
sistência técnica aos municípios parceiros.

1997 E OS IMPACTOS DO FUNDO

Em 1997, as negociações da parceria Estado-Municí-
pio irão prosseguir em um novo contexto institucional,
mais favorável à adesão dos municípios, devido a mudan-
ças na Constituição federal.

Visando corrigir as grandes desigualdades existentes no
país quanto ao atendimento ao ensino fundamental, a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC, no 233), recém-apro-
vada pela Câmara Federal e Senado, cria um Fundo de De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério,3  para homogeneizar a redistribuição de recur-
sos entre o Estado e os municípios, levando em conta o nú-
mero de alunos existentes nas respectivas redes de ensino.

A efetivação da Proposta de Emenda à Constituição4

irá ampliar as verbas aplicadas no Ensino Fundamental
ao redistribuir os recursos fiscais estaduais e municipais
a ele destinados. Por um período de dez anos, a aplicação
obrigatória, hoje de 50%, será estendida para 60%. Uma
parte dessa receita será administrada através de um Fun-
do, a ser instituído em cada estado e seus municípios. A
partir dos recursos do Fundo, será estabelecido o valor
do investimento estadual mínimo por aluno, a ser obtido
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des ocorra sem tropeços, e aperfeiçoando os serviços
educacionais oferecidos. Além disso, o Estado deverá
comprometer-se a realizar, periodicamente, a avalia-
ção da aprendizagem em todas as escolas públicas, o
que lhe permitirá definir parâmetros para a implemen-
tação de ações de equalização.

Pretende-se alcançar, a médio prazo, um ensino públi-
co de qualidade, sob responsabilidade das autoridades lo-
cais e com apoio do Estado. Estamos convictos de que a
maioria dos problemas costuma ter soluções mais rápidas
quando enfrentados na base. Dificilmente uma organiza-
ção gigantesca, como a rede estadual atual, tem condições
de oferecer respostas ágeis e adequadas às demandas lo-
cais. Ao Estado caberá estruturar os meios e efetivar a
coordenação de políticas e diretrizes que embasem a as-
sistência técnica, administrativa, pedagógica aos municípios.
A escola municipalizada, com maior presença na e da co-
munidade e maior liberdade de utilização dos recursos para
enriquecer a sua proposta pedagógica, deverá representar o
ponto de partida e de chegada do processo educacional.

NOTAS

Texto baseado no relatório preliminar Estado e municípios: parceiros na Edu-
cação – municipalização: avaliação do processo. São Paulo, Secretaria Esta-
dual de Educação, Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional,
Grupo de Estudos e Análises, agosto 1996.

Colaboraram, neste artigo, Luiz Antonio Carvalho Franco, Lia Reismann Pruks,
Alice Irene Hirschberg.

1. Vide estudos realizados pelo Núcleo de Políticas Públicas (NEPP) da Uni-
camp, contendo diagnósticos sobre a máquina administrativa da Secretaria de
Estado da Educação, acompanhamento e desempenho no âmbito do Projeto Ino-
vações do Ensino Básico (IEB), financiado pelo Banco Mundial (Bird).

2. Não é por acaso que o Estado de São Paulo mantém três Universidades Públicas.

3. Ver, a esse respeito, Costa (1996) e Souza e Maluf (1995).

4. PEC 233, que altera, entre outros, a redação do Art.60 das Disposições Tran-
sitórias.

5. Trata-se dos seguintes: ICMS, FPE, FPM, IPI-Exportação.
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mediante a divisão do montante do Fundo pelo total de
alunos públicos no estado. Do total do Fundo, 60%, pelo
menos, deverão ser destinados ao pagamento do pessoal
do magistério.

Os recursos do Fundo serão constituídos por 15%
do total de transferências federais a estados e municí-
pios e de transferências estaduais a municípios.5  Defi-
nido um custo-aluno/ano eqüitativo, independente da
rede mantenedora ser municipal ou estadual, retira re-
cursos do Fundo quem estiver administrando o ensino
fundamental.

Os municípios, atualmente, vêm aplicando uma parte
de seus recursos vinculados na educação fundamental,
embora não tenham sua própria rede. Na maioria das vezes,
despendem esses recursos, ao sabor das demandas das
escolas estaduais ou de outra natureza, cedendo funcio-
nários, realizando pequenas reformas ou reparos, e
fornecendo transporte escolar. Com a aprovação do Fundo,
terão o desafio de aplicar 60% em educação fundamental,
porém num programa integrado e contínuo, com o
propósito definido de cuidar da educação de suas crianças,
numa rede própria, observando de perto os resultados do
sucesso de seus alunos munícipes.

A operacionalização do Fundo, conseqüentemente, virá
ao encontro da proposta de municipalização apresentada
pela Secretaria de Educação e reforçará ainda mais a par-
ceria Estado-Município, recém-iniciada.

Neste novo cenário, o governo do Estado e a Secreta-
ria de Educação, a partir da institucionalização do Fun-
do, pretendem:
- desenvolver estudos com as áreas competentes visando
a aplicação dos recursos do Fundo e verificar sua reper-
cussão nos diversos municípios, agrupando-os segundo
certas características pertinentes às questões de receita e
seus reflexos;

- dar prosseguimento à mobilização para a parceria, esta-
belecendo, como meta, a adesão de 40% a 50% dos mu-
nicípios paulistas, até o final de 1997;

- fornecer assistência técnica necessária aos municípios
que já assinaram o Termo de Parceria, nos diferentes as-
pectos que envolvem tanto a administração da educação
quanto os seus aspectos pedagógicos.

O processo de parceria deverá promover, a médio
prazo, a construção de uma administração autônoma da
rede escolar de 1o grau, liberando paulatinamente o
Estado da tutela dessas escolas. Enquanto esse cami-
nho vai sendo construído, é necessário acompanhar os
procedimentos legais, administrativos e as ações reali-
zadas, para que o repasse de recursos e responsabilida-


