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Introdução

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados de um
levantamento bibliográfico e analítico da produção acadêmica desenvolvida
recentemente no Brasil sobre as políticas públicas de descentralização da
gestão da educação, da municipalização do ensino fundamental e sobre a
educação municipal no país, levantamento este realizado como primeira
etapa de um projeto de pesquisa realizado entre 2004 a 2007 na Faculdade
de Educação da UFBA, que analisou a elaboração das políticas e a gestão da
educação em municípios do Estado da Bahia2. Por se tratar de um estudo
exploratório, optou-se por delimitar o seu objeto de estudo, situando-o em
um universo conceitual mais amplo, no sentido de contextualizá-lo no bojo
das políticas educacionais implementadas nas últimas décadas no Brasil.

As mudanças na política educacional brasileira, sobretudo a partir
dos anos 90, têm emprestado um papel significativo às instâncias
municipais, quando princípios como os da descentralização, demo-
cratização e participação têm justificado novos arranjos no ordenamento
das estruturas e funcionamento dos sistemas de ensino. Estudar as
políticas educacionais a partir deste período significa estudar os processos
de redistribuição das responsabilidades das esferas de poder no que
concerne à oferta dos serviços educacionais; significa, também, analisar
as formas como estão sendo operacionalizadas as garantias de
oportunidade de oferta para todos; significa, ainda, atentar para as
tendências do poder público no sentido de cumprir os direitos de
cidadania do homem brasileiro no que se refere à educação. Deste modo,
o projeto considerou imprescindível fazer um recorte mais amplo do
universo de estudo para além do processo da descentralização e da
expansão da educação municipal, incluindo como pressupostos para a

2 Participaram desta etapa da pesquisa, além da autora deste texto, os mestres em educação Marcos Paulo
Pereira Assunção e Tércio Rios de Jesus, ambos, na época do estudo, como bolsistas do PRADEM/ISP/UFBA
e Dalvacy Azevedo Dantas Borges, na época, como bolsista do PIBIC/UFBA
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20 compreensão do seu objeto, os conhecimentos produzidos nos estudos
que discutem teoricamente questões ligadas aos princípios acima
mencionados.

Em termos de abrangência do estudo, decidiu-se considerar a produção
acadêmica realizada nos programas de pós-graduação das universidades
brasileiras, assim como os artigos publicados nos principais periódicos da
área de educação. Como fontes de informações, foram consultados os
catálogos de teses de doutorado e dissertações de mestrado, sistematizados
pela Capes, na internet, os bancos de teses e dissertações constantes nos
sites das universidades, assim como informações dessa natureza encontradas
nas páginas de suas bibliotecas, retirando destas fontes os respectivos
resumos dos trabalhos. No caso dos artigos, os resumos foram retirados a
partir do portal do sistema Scielo, tendo como referência a série histórica
considerada. Foram contempladas as pesquisas concluídas e os artigos
publicados entre os anos de 1995 e 2004, no intuito de cobrir as mudanças
nas políticas educacionais que se tornaram mais intensas, especificamente,
durante os dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso.
Uma das expectativas do estudo foi a de detectar as tendências do
surgimento de novos estudos e pesquisas que analisam os reflexos ou os
impactos das medidas resultantes das reformas educacionais instaladas no
país a partir, principalmente, da segunda metade dos anos 90, como também,
as interpretações, considerações e críticas que os estudiosos vêm realizando
sobre tais políticas.

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
através da qual foram coletadas informações que identificaram a existência
de pesquisas e artigos, usando como referências as palavras-chave e os
conteúdos expressos nos respectivos resumos catalogados. Para a coleta
dos dados foram consultadas, também, as páginas dos programas de pós-
graduação e/ou das Pró-Reitorias de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação
das instituições de ensino.

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:2120
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Acrescenta-se que, para melhor desenvolver a coleta de dados
referentes aos trabalhos de conclusão de cursos de doutorado e de mestrado
catalogados pela Capes e dos artigos publicados, foram utilizadas algumas
categorias correspondentes às palavras-chave que poderiam selecionar os
trabalhos mais próximos aos temas em estudo. Desta forma, foram colocadas
como categorias de seleção expressões como: educação municipal,
municipalização, municipalização do ensino, ensino municipal,
descentralização do ensino, descentralização da gestão, descentralização
da educação, políticas públicas em educação, sistema municipal de ensino,
planejamento educacional, financiamento da educação básica, financiamento
do ensino, dentre outras. Para a coleta dos dados sobre os artigos foram
consultados, no portal do Scielo, os títulos, as referências bibliográficas, as
palavras-chave e os resumos dos artigos das revistas de educação, a partir
dos registros de cada volume e número catalogados naquela fonte, publicados
no período considerado, selecionando aqueles trabalhos cuja temática
relacionava-se com o objeto da pesquisa. As definições conceituais e as
decisões metodológicas acima referenciadas, portanto, demarcaram o
recorte do objeto de estudo e deram o contorno dos resultados, definindo,
também, o esquema de apresentação deste texto.

Depois desta breve introdução este documento vai tecer algumas
considerações sobre as políticas de descentralização e do processo da
municipalização do ensino no contexto brasileiro e as novas referências da
política educacional que passaram a delinear novos parâmetros para a
educação nos municípios. Segue-se um item que pretende oferecer uma
visão geral dos trabalhos analisados. Nos tópicos seguintes serão analisados
três blocos de pesquisas e estudos: o primeiro, focalizando temas gerais
que se relacionam com a temática da pesquisa e analisando os trabalhos que
se concentram na avaliação de experiências de descentralização e gestão de
sistemas e escolas, no âmbito dos estados da Federação. O segundo, que irá
aprofundar nos estudos que tratam da política de descentralização e gestão
da educação no nível dos sistemas e escolas municipais. E o terceiro, que faz
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22 um balanço dos trabalhos que se dedicam a questões da educação municipal,
sobretudo as ligadas ao processo de ensino, investigadas em escolas das
redes municipais do país. Fecham este capítulo algumas considerações finais,
ressaltando aspectos gerais que emergiram da análise, as referências
bibliográficas e o apêndice que apresenta a bibliografia dos títulos
consultados.

Descentralização da gestão da educação
e municipalização do ensino no Brasil - uma
breve retrospectiva.

Os conceitos de democracia e descentralização da gestão têm sido
recolocados no cenário das sociedades contemporâneas como valores
essenciais das políticas públicas, tanto nas discussões dos meios
acadêmicos como na elaboração de políticas dos setores governamentais.
A democracia figura nesse contexto como categoria fundamental, expressa
na defesa imperiosa das liberdades individuais e guarda no seu conceito a
ideia de constantes transformações na busca desse ideal. O estar em
transformação é o seu estado natural (BOBBIO, 1992), daí por que a sua
análise exige a caracterização de fases de um processo inacabado. A ideia
de descentralização coloca-se hoje no conjunto de argumentos que reforça
a tese da revisão do papel do Estado, argumentos estes sustentados na
formulação de novas propostas de reorganização da administração pública
com relação aos serviços tradicionalmente mantidos sob o controle
central do aparelho estatal, num movimento de redistribuição de funções
para as diferentes esferas de poder, valorizando com isso as instâncias
locais.

Os resultados do processo de transição política a partir da saturação
do regime militar instalado em 1964 no Brasil têm colocado os conceitos
de democracia e descentralização no centro das discussões políticas,

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:2122



G
E

S
TÃ

O
 E

D
U

C
A

C
IO

N
A

L
 N

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S

23

ratificando-os como valores necessários à cristalização dos ideais de
participação da sociedade na formulação e execução das políticas públicas.
Ao lado disso, alguns fatores têm surgido nas últimas décadas como a crise
fiscal e a sobrecarga de demandas sociais no Brasil, assim como em outros
países, que têm provocado importantes alterações na configuração e nos
padrões de intervenção estatal. A par de um amplo conjunto de iniciativas
voltadas para a reforma do Estado, em determinadas áreas, o tema e as práticas
das diferentes modalidades de descentralização das políticas públicas
ganham importante expressão. (ZAULI, 1999)

No âmbito da educação, sair de um período de autoritarismo e
centralização e passar para um nível concreto de maior participação de
outros segmentos da estrutura do Estado no estabelecimento e desen-
volvimento dessas políticas tornou-se um complexo exercício na
configuração dos sistemas educacionais. Neste contexto, a questão da
descentralização da gestão da educação e da municipalização do ensino
apresenta-se como um desafio. As reformas do Estado brasileiro têm
avançado nesta perspectiva e o setor educacional tem experimentado, a
partir de meados da década de 90, grandes transformações na moldura
institucional que tem operacionalizado essas novas tendências.

A descentralização da gestão educacional, processo que tem a
municipalização do ensino como uma de suas formas importantes de
realização, não é uma ideia nova no Brasil. Uma revisão de literatura sobre
o tema vai mostrar que em determinados períodos da história brasileira o
tema tem sido mais discutido que em outros, sendo importante salientar
que a oscilação na frequência dos debates e na produção do conhecimento
nesta área tem razões históricas, econômicas, políticas e sociais.
(OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001)

A descentralização político-administrativa do sistema de ensino no
Brasil inicia antes da República. O Ato Adicional de 1834, editado no
Segundo Império, marca a primeira medida governamental voltada à
descentralização do ensino no país, quando o governo central delega às
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24 assembleias provinciais o poder de "legislar sobre a instrução pública e
estabelecimentos próprios a promovê-la". Inicia-se, assim, o dualismo dos
sistemas de ensino em cada província: o geral e o local. No período
republicano, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, lançado em 1932,
posicionava de forma explícita a favor da descentralização, sendo que algumas
ideias neste sentido já foram incorporadas na Constituição de 1934.
Retomada na década de 40, com o fim do Estado Novo e na década de 70,
com o golpe militar, a ideia de descentralização do ensino foi sempre apre-
sentada como portadora de vantagens, como, por exemplo: propicia uma
ação política menos burocratizada; permite maior flexibilidade nos
currículos; possibilita uma gestão mais democrática nas escolas; permite
maior proximidade da população em relação ao poder público municipal
em comparação com o estadual e federal. No entanto, se essa aproximação
pode significar por um lado, gestão mais democrática, por outro, pode
configurar-se em gestão subordinada às oligarquias locais. (PEIXOTO,
1999)

A municipalização do ensino vem ocorrendo no Brasil em diferentes
graus de amplitude e em diferentes setores, pela constituição de redes/
sistemas de ensino e pela participação dos municípios em programas e
projetos comuns a outras redes ou sistemas. Os autores têm alertado quanto
às dificuldades da municipalização integral do ensino, principalmente do
ensino fundamental, chamando a atenção para as carências de muitas
municipalidades em termos de recursos humanos e financeiros. Apesar
disso, são muitos os educadores que defendem de forma contundente a
municipalização, principalmente no que se refere às primeiras séries do
ensino fundamental. O primeiro defensor desta posição no Brasil foi o
educador Anísio Teixeira propondo um trabalho conjunto entre as esferas
de governo com base no custo-aluno. Do ponto de vista da legislação, a
municipalização aparece em dispositivos firmados na Lei 5692/71 que, no
Parágrafo Único do seu Artigo 58, introduz a ideia de transferência de
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responsabilidades educacionais para os municípios e no seu Artigo 71 institui
a possibilidade de delegação de competências pelos Conselhos Estaduais
de Educação para os Conselhos organizados nos municípios. (CLEITON;
TEIXEIRA, 2001) Nesta mesma lei é definida a vinculação à educação dos
recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Configurou-se, a partir
daí, na política educacional brasileira, a necessidade de um reforço às
estruturas técnica e administrativa municipais para atuar na educação. Esta
política, deste modo, vai implementar projetos federais, desenvolvidos,
sobretudo, nos estados do Nordeste brasileiro, estimulando a mu-
nicipalização do ensino através da transferência de encargos para o
município, sem o correspondente investimento financeiro. (PEIXOTO,
1999) São exemplos desses projetos, o Projeto de Coordenação e
Assistência Técnica ao Ensino Municipal (Promunicípio); o Programa
Nacional de Ações Socioeducativas e Culturais para o Meio Rural
(Pronasec); o Programa Nacional de Ações Socioeducativas e Culturais
para as Populações Carentes Urbanas (Prodasec) e o Programa de Expansão
e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste (Edurural), este último
contando com recursos de convênio firmado entre o MEC e o Banco
Mundial.

Na década de 80, o Projeto Nordeste é desenvolvido, cobrindo
essencialmente uma parte dos municípios do Norte e Nordeste, definido
como um esforço de avaliação e redefinição da política e estratégia de
desenvolvimento regional, do qual a educação rural era um dos seus
componentes. A articulação do governo federal com os municípios no
sentido de apoiar os serviços educacionais é assim efetivada em algumas
regiões brasileiras nas décadas de 70 e 80, mas cessa tão logo extingue a
vigência desses projetos. Em 1988, a Constituição Federal vai elevar os
municípios à condição de entes federados, fortalecendo os seus poderes de
decisão e de participação política. Na área da educação, esta Constituição
reconhece, pela primeira vez no Brasil, os sistemas municipais de ensino,

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:2125



G
E

S
TÃ

O
 E

D
U

C
A

C
IO

N
A

L
 N

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S

26 com isso atribuindo-lhes competências específicas na manutenção dos
serviços educacionais em determinados níveis. Sob a égide do princípio da
descentralização, esse diploma legal vai introduzir alterações significativas
no quadro da distribuição de poderes, atribuições e recursos entre as esferas
de governo, delimitando para cada uma delas, no caso da educação, os níveis
de ensino sob sua responsabilidade e o percentual de recursos provenientes
de impostos que devem ser aplicados à educação (Artigos 211 e 212),
destacando os municípios em todas essas determinações.

A década de 90 vai experimentar mudanças substantivas nas políticas
educacionais, sobretudo a partir de 1995, com o primeiro mandato de
Fernando Henrique Cardoso. Tais mudanças serão fortemente con-
dicionadas pelos pressupostos da descentralização e da municipalização do
ensino. A Emenda Constitucional 14/96 vai redirecionar os recursos para
o ensino através da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef),
reordenando a alocação de recursos para o ensino fundamental entre
Estados e Municípios. Este Fundo, regulamentado pela Lei nº 9424/96,
por conseguinte, se constituirá, a partir de 1998, no mais forte instrumento
de municipalização do ensino no Brasil, provocando nova dinâmica e
funcionalidade à educação municipal. É importante assinalar, por outro
lado, os reflexos produzidos na educação municipal pela Lei nº 9394/96,
de Diretrizes e Bases da Educação, que vai disciplinar os gastos com a
educação, através dos seus Artigos 70 e 71. Esta lei também vai estabelecer
os princípios orientadores da gestão do ensino municipal através dos Artigos
11, 18 e 87. No primeiro, vai fixar as incumbências dos municípios em
matéria de educação. No segundo, vai estabelecer a composição dos sistemas
municipais de ensino. E no parágrafo 3º do Art. 87, no Título das Disposições
Transitórias, vai determinar ações do município para oportunizar
matrículas às crianças, jovens e adultos no ensino fundamental, realizar
programas de capacitação de professores em exercício e promover a
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integração dos seus estabelecimentos de ensino ao sistema nacional de
avaliação do rendimento escolar.

A partir dessas reformas educativas, empreendidas no país nos
últimos anos, em que inserem as instâncias municipais na perspectiva de
ampliação dos seus serviços em matéria de educação, verifica-se, de fato,
um aumento significativo das matrículas nas redes municipais de ensino,
demonstrado em inúmeras pesquisas. Por outro lado, verificam-se
mudanças na gestão dos sistemas e das unidades escolares, assim como
no próprio processo de ensino, inspiradas nos pressupostos político-
ideológicos que sustentaram tais reformas e orientaram as medidas
tomadas para a sua implementação. As alterações ocasionadas por essa
nova dinâmica têm chamado a atenção de estudiosos e educadores, que
têm se debruçado para analisar vários temas ligados a esse novo
ordenamento da política educacional. Desta forma, os fenômenos da
descentralização da gestão da educação e da municipalização do ensino e
da ênfase à educação municipal passam a constituír temas de uma série de
pesquisas e estudos, muitos deles compreendendo trabalhos de conclusão
de cursos de doutorado e de mestrado, assim como de artigos publicados
pelos pesquisadores, em revistas especializadas. Este trabalho, pois,
procura traçar um panorama dessa produção acadêmica desenvolvida nas
instituições universitárias do país assim como veiculada nos principais
artigos publicados nesta direção, nos últimos anos.

Uma visão geral dos trabalhos analisados

Na tentativa de analisar o conjunto dos 257 trabalhos consultados,
através dos seus resumos, procurou-se, de início, sistematizá-los por tipo
de pesquisa. Deste modo, foram considerados três tipos de trabalhos: teses
de doutorado, dissertações de mestrado e artigos publicados, em geral
decorrentes de pesquisas de docentes. O maior número dos trabalhos
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28 correspondeu ao de dissertações de mestrado (182). Por outro lado,
observa-se um número sensivelmente menor (40) referente às teses de
doutorado, como se vê na tabela abaixo.

Tabela 1 - Distribuição do número de trabalhos analisados por tipologia.

Tipo de trabalho N° %

Teses 40 15,6

Dissertação 182 70,8

Artigos publicados 35 13,6

Total 257 100,0

Ao analisar o subconjunto das teses e dissertações, que somam 222
trabalhos, sob a ótica da localização das instituições de origem, tomando
como parâmetro a distribuição espacial das regiões brasileiras, pode-se
perceber a concentração da produção acadêmica realizada no sul e sudeste
do país, reunindo, as duas regiões, juntas, 70% dos trabalhos produzidos.
Acrescenta-se que não foram registrados trabalhos que cobrem o objeto de
estudo em foco na região Norte.

Tabela 2 - Distribuição do número de teses e dissertações analisadas por região.

Regiões brasileiras N° %

Norte 0 0,0

Nordeste 36 16,2

Centro-Oeste 31 14,0

Sudeste 110 49,5

Sul 45 20,3

Total 222 100,0

A análise por ano de conclusão dos cursos, ou ano de defesa das teses
e dissertações vai demonstrar o crescimento do número deles na série de
anos considerada, destacando os anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2003
com os maiores quantitativos. Como se vê na tabela seguinte, as pesquisas
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concluídas nestas categorias em 1995 somavam 15, enquanto que em 2001
chegaram ao número de 35, significando estudos realizados para a conclusão
desses cursos de pós-graduação, cujas temáticas se situavam próximas às
questões da descentralização da gestão da educação e da municipalização
do ensino. Deve-se alertar, por outro lado, que o aparente decréscimo
registrado no número referente ao ano de 2004 pode ser explicado pelo
período que foi realizado o levantamento das informações, ou seja, ao longo
desse mesmo ano. Isso faz supor que muitas das pesquisas concluídas nesse
tempo não tenham sido ainda registradas nos cadastros consultados.

Tabela 3 - Distribuição do número de teses e dissertações por ano de conclusão.

Tipo de

trabalho 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tese 5 3 - 1 5 4 10 2 8 2

Dissertação 10 10 13 23 20 30 25 17 22 12

Total 15 13 13 24 25 34 35 19 30 14

Uma das dificuldades metodológicas encontradas na realização deste
levantamento consistiu na ausência de informações importantes para a
caracterização das produções. Em geral, os resumos não revelam aspectos
imprescindíveis para a compreensão do objeto pesquisado, nem dos
resultados alcançados nas investigações. Com efeito, dos resumos analisados
nessas categorias (teses e dissertações) 83,3 % não fazem referências ao
suporte teórico utilizado nas pesquisas. Com relação aos aspectos
metodológicos e procedimentos das pesquisas, os resumos apresentaram
melhores informações. Um pouco menos da metade deles faz este tipo de
referência. Mesmo assim, verifica-se que esses resumos guardam uma série
de limitações com relação à delimitação e compreensão do objeto de estudo,
sobre o campo de análise pesquisado, sobre os resultados alcançados, além
de apresentarem diversas incorreções gramaticais, de digitação e de
formatação.
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30 Tabela 4 - Distribuição do número de teses e dissertações, conforme clareza
quanto aos suportes teóricos e metodológicos das pesquisas realizadas

Tipo de trabalho Suporte teórico Suporte metodológico

Sim Não Sim Não

Tese 8 32 15 26

Dissertação 29 152 91 90

Total 37 185 106 116

% 16,7 83,3 47,7 52,3

No que diz respeito aos artigos selecionados, observa-se que eles foram
publicados em 11 periódicos diferentes, sendo que as revistas que mais se
destacaram pela frequência de publicações sobre o tema em foco foi a
Educação & Sociedade, com 12 artigos, seguida da revista Educação e
Pesquisa, com oito deles.

Tabela 5 - Distribuição do número de artigos pesquisados por periódico.

Título do periódico Nº %

Educação & Sociedade 12 34,2

Educação e Pesquisa 8 22,8

Cadernos de Pesquisa 4 11,4

Cadernos CEDES 3 8,5

Revista Nutrição 2 5,7

Ciência & Saúde Coletiva 1 2,9

Dados - Revista de Ciências Sociais 1 2,9

Opinião Pública 1 2,9

Revista Brasileira de Ciências Sociais 1 2,9

Revista da Faculdade de Educação da USP 1 2,9

Revista de Sociologia e Política 1 2,9

Total 35 100,0

Em termos de ano de publicação desses artigos, verifica-se a maior
frequência entre os anos de 2001 e 2004. Dos 35 artigos selecionados, 26
deles foram publicados durante esses quatro anos, mostrando que o tema
passa a interessar os estudiosos a partir de então, possivelmente por conta
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da intensificação de reflexões e análises da comunidade acadêmica a respeito
dos impactos das reformas educacionais ocorridas a partir da segunda
metade dos anos 90, estando, este período, a oferecer novos elementos de
análises para a compreensão das situações que emergem no cenário da
educação brasileira nesse contexto.

Tabela 6 - Distribuição do número de artigos por periódicos e ano de publicação.

Título do Periódico Ano de publicação

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cadernos CEDES - - - - - - 1 1 2 -

Cadernos de Pesquisa - - - - - - - 1 1 1

Ci. & Saúde Coletiva - - - - - - - - - -

Dados: Rev. Ci Soc. - - 1 - - - - - - -

Educação & Sociedade - - 1 - 2 - 3 3 1 2

Educação e Pesquisa - - - - - 1 1 2 - 4

Opinião Pública - - - - 1 - - - 1 -

Rev. bras. Ci. Soc. - - - - 1 - - - - -

Rev. da Fac. Educ.USP - - - 1 - - - - - -

Rev. Sociol. e Política - - - - - 1 - - - -

Revista de Nutrição - - - - - - - 1 1 -

Total - - 2 1 4 2 5 8 6 7

A análise dos conteúdos dos 257 trabalhos permitiu uma classificação
deles em três blocos. Um primeiro, que reúne os trabalhos que discutem
questões teóricas ligadas à descentralização e à gestão da educação em
diversos níveis de abrangência e que analisam experiências dos fenômenos
estudados no nível dos governos estaduais. Um segundo bloco congrega
os trabalhos que tratam desses aspectos da descentralização e munici-
palização do ensino, especificamente, no âmbito dos municípios. E um
terceiro bloco, que agrupa os estudos que focalizam questões da educação
municipal, sobretudo ligadas ao processo de ensino, analisadas em escolas
das redes municipais. A tabela seguinte mostra a distribuição dos conteúdos
dos trabalhos sistematizados conforme esta lógica.
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32 Tabela 7 - Distribuição do número dos trabalhos por conteúdos analisados

Conteúdos analisados Nº %

Discussões teóricas e analíticas ligadas ao tema

O debate acadêmico sobre a descentralização e gestão da educação 40 15,5

Avaliação de experiências em gestão de sistemas e escolas estaduais 39 15,2

Subtotal 79 30,7

Política e gestão da educação no âmbito municipal

Planejamento e gestão de sistemas de ensino municipais 80 36,6

Gestão educacional no nível das escolas 20 7,8

Subtotal 100 38,9

Questões do processo educacional pesquisadas em escolas municipais 78 30,4

Total Geral 257 100,0

As pesquisas e estudos que cobrem o primeiro bloco correspondem a
30,7% do material analisado, as que foram incluídas no segundo bloco
reúnem 38,9% e as que se dedicaram às questões ligadas ao processo
educativo investigadas nas redes municipais cobrem 30,4% desse material.
Como se vê na tabela, a maior parte dos estudos sobre a política e a gestão da
educação no âmbito municipal concentrava nos esforços para a análise do
planejamento e gestão dos sistemas municipais de ensino. Também foi
significativa a presença de estudos que focalizavam aspectos do processo
educacional vivenciados nas escolas municipais, muitos destes trabalhos
oriundos de dissertações de mestrado nos diversos municípios brasileiros.

Depois de traçar este panorama de caracterização dos estudos e
pesquisas arrolados nesta pesquisa, a análise se dirige às especificidades
dessas pesquisas, buscando compreender a sua contribuição para a produção
do conhecimento na área de estudos em foco.

Discussões teóricas e análise da descentralização
no nível das unidades federadas

Conforme já foi apresentado, neste primeiro bloco os trabalhos foram
sistematizados em duas categorias. A primeira, reunindo aqueles que
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dinamizam o debate em torno de aspectos teóricos sobre a democratização
e descentralização do ensino e da gestão da educação, e a segunda categoria
que agrupa os trabalhos de análise de experiências de gestão de sistemas e
escolas nas instâncias estaduais de governo, incluindo aí discussões teóricas.

Discussão teórica sobre princípios e conceitos relacionados à
democratização e à descentralização da gestão da educação.

Identificando os temas focalizados por esses estudos da primeira
categoria, temos a seguinte configuração.

Tabela 8 - Distribuição dos trabalhos que discutem aspectos teóricos ligados à
democratização e descentralização do ensino e da gestão da educação.

Temáticas trabalhadas Nº %

Democracia, descentralização, autonomia e administração educacional 18 45,0

Federalismo, descentralização e poder local 5 12,5

Financiamento e custos da educação 17 42,5

Total 40 100,0

Da análise desse conjunto de trabalhos, percebe-se a concentração
deles na perspectiva teórica conferida aos processos de democratização e
descentralização da educação, aí sendo trabalhadas as dimensões da
autonomia, da participação e da administração da educação, no cenário das
reformas recentes.

Os 18 que constam na primeira subcategoria discutem conceitos e
princípios, relacionando alguns deles, com aspectos da realidade pesquisada.
Ora detendo na compreensão dos princípios da descentralização, da
autonomia, da participação nos processos de decisão, ora interpretando as
reformas educacionais recentes, relacionando os processos da descen-
tralização e da gestão contemporânea aos aspectos da globalização e das
políticas neoliberais, ora relacionando tais princípios aos conceitos de
democracia e administração escolar ou administração educacional. Deste
modo, seis deles dão ênfase à compreensão dos princípios da descen-
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34 tralização, da autonomia e da participação, concentrando-se: no significado
da autonomia no âmbito histórico, político e filosófico (MARTINS, 2002);
na análise das diretrizes que outorgam autonomia à rede de ensino de um
Estado da Federação (MARTINS, 2003b); no estudo das representações
que os administradores escolares fazem sobre a gestão da escola, a
democracia e a participação (MATOS, 1995); na reflexão sobre os avanços
em termos de participação que as escolas podem conquistar ao adotar uma
perspectiva de ação emancipatória através do projeto político-pedagógico
(VEIGA, 2003); na revisão da literatura produzida através de pesquisas
realizadas no sudeste do Brasil sobre a relação educação e participação
(GHANEM, 2004; e na análise da democratização das políticas públicas,
mais especificamente, da participação popular como estratégia de elaboração
de políticas na área da educação infantil. (GARCIA, 1996)

Cinco trabalhos desta subcategoria estabelecem a relação entre
democratização e descentralização: discutindo o uso instrumental do
conceito de descentralização que, via de regra, vem sendo utilizada
equivocadamente como sinônimo de desconcentração, destacando as
controvérsias que são discutidas na literatura da área sobre esta temática
(MARTINS, 2001); ressaltando as consequências da descentralização
em contextos com altas desigualdades inter e intrarregionais, causando
resultados contraditórios (SOUZA, Celina, 2002); analisando a
importância de fatores que podem explicar a extensão e a variação da
descentralização do sistema brasileiro de proteção social, em cinco áreas -
saúde, educação, habitação, saneamento básico e assistência social em seis
estados brasileiros (ARRETCHE, 1999); estudando os pontos
fundamentais que permeiam a agenda programática das reformas
voltadas para a descentralização das políticas públicas no Brasil,
observando as retóricas conservadora e progressista em torno desta questão
(SOUZA, 1997); e analisando as diretrizes e as práticas de descentralização
da gestão e do financiamento das políticas públicas de educação de jovens e
adultos, ressaltando que estas têm atribuído significados diferentes aos
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conceitos de parceria e de serviço público não-estatal manifestados em
iniciativas federais dessa modalidade de educação. (DI PIERRO, 2001)

Cinco trabalhos relacionam os conceitos de descentralização e gestão
contemporânea com aspectos da globalização e da implementação das
políticas neoliberais no Brasil ou na América Latina: demonstrando que o
processo de descentralização, ligado à globalização, tem levado a um
processo de desconstrução do sistema educacional brasileiro pela via da
municipalização, na medida em que centraliza os recursos no nível federal
e transfere os encargos para os municípios, sem que se realizem
investimentos financeiros satisfatórios nessa instância (ROSAR, 1995);
numa perspectiva histórica relacionada com o cenário internacional,
procurando esclarecer a relação entre globalização da economia e as novas
manifestações do conflito centralização e descentralização a partir das
últimas reformas educacionais no Brasil (RIBEIRO, 1997); demonstrando
como as teorias, técnicas e métodos da gestão contemporânea passados aos
gerentes em formação são portadores de valores ideológicos do capitalismo
neoliberal, assim como o alcance da expansão desses valores (GURGEL,
2001); evidenciando a ligação entre as tendências predominantes no
planejamento educacional latino-americano com ênfase na descentralização
e o excessivo endividamento externo contraído pelo conjunto dos países
da região, juntamente com os efeitos da recessão mundial dos anos 70
(GENTILINI, 1999); e avaliando os impactos das reformas dos anos 90 e
da pós-modernização do pensamento educacional como instrumentos
articulados de desconstrução do pensamento progressista em educação e
de retorno a teses positivistas/pragmatistas, que levam à exclusão e à
formação para a submissão. (FREITAS, 2004)

Voltados para as reflexões em torno da administração da escola pública
se situam dois trabalhos. Um, que discute o caráter político da educação,
utilizando-se de um conceito amplo de democracia e situando a educação
como prática social democrática, no contexto da administração escolar
(PARO, 2003), e o outro que, apoiando-se na teoria da ação comunicativa
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36 de Habermas, discute a teoria da administração educacional na perspectiva de
uma racionalidade administrativa democrática e emancipatória. (MEDEIROS,
2002)

A segunda subcategoria desse grupo de trabalhos reúne cinco deles
que tratam do tema federalismo, descentralização e poder local. Três
estabelecem a relação possível entre valores democráticos, descentralização
e federalismo, com ênfase no poder local no Brasil, principalmente a partir
da Constituição Federal de 1988: analisando as relações federativas nas
políticas sociais do Brasil a partir do final dos anos 80 (ARRETCHE, 2002);
analisando o mapa de valores e opiniões de elites e lideranças locais com
relação às atribuições e competências dos diferentes níveis do governo no
desenho das políticas sociais (ALMEIDA; CARNEIRO, 2003); e estudando
o conteúdo das leis orgânicas de municípios para constatar possíveis
inovações concernentes à gestão e ao financiamento da educação, tomando
como referências os textos federal e estaduais. (DUBEUX, 1998) Outro
trabalho discute a relação entre descentralização e poder local na
perspectiva do pensamento de Alexis de Tocqueville (KLAUS, 2000) e
outro analisa as relações federativas nos processos de descentralização e
democratização do ensino em dois estados brasileiros. (MAIA, 1996)

A terceira subcategoria desse grupo, composta de 17 estudos se
concentra nas reflexões da comunidade acadêmica das instituições
pesquisadas sobre o financiamento da educação, como estratégia de
descentralização da gestão, principalmente a partir da criação do Fundef.
Onze deles fazem críticas contundentes sobre as políticas adotadas neste
sentido e apresentam preocupações sobre os rumos do financiamento da
educação básica desde as últimas reformas educacionais. (DAVIES, 2004;
FARENZENA, 2001; FONSECA, 1995; GONÇALVES, 1996; LEITE,
M., 2000; LO BELLO, 1996; MESQUITA, 2000; PINTO, 2002;
RAMOS, 2001; RONCHI, 2000; e SANTOS, 1997)

Nesta mesma direção crítica, outro trabalho focaliza a representatividade
substancial do financiamento complementar que a sociedade tem sido chamada
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a se responsabilizar para a manutenção do ensino fundamental, estudando este
fenômeno na rede escolar pública de um município brasileiro. (BRAZ, 1999)
Outro trabalho traça um paralelo entre as ideias de Anísio Teixeira sobre a
necessidade de criação de um fundo de recursos para o ensino elementar e os
pressupostos do Fundef, salientando as diferenças importantes e fundamentais
entre as duas propostas. (AMARAL, 2001) Dois outros estudos deste subgrupo
apresentam os resultados de pesquisas sobre o valor monetário da educação,
baseando-se em um estudo do custo aluno do ensino fundamental em escolas
municipais do Piauí (FREITAS, 2003) e da educação infantil em duas
instituições do Distrito Federal. (OLIVEIRA, 1996) Por último, dois trabalhos
analisam o financiamento da educação: Um, verificando a aplicação dos recursos
e a evolução das despesas em um dos governos do Estado de São Paulo, traçando
um paralelo com a crise fiscal que atravessa o país (CARMO, 2001); e o outro,
analisando o orçamento público da Secretaria Municipal de Educação de
Campinas/SP, a política de vinculação de recursos e o comportamento da gestão
em face das determinações legais. (WAGNER, 2001)

Análise de experiências de gestão em sistemas de ensino
estaduais ou entre entes federados.

Como já foi mencionado, a segunda categoria de trabalhos deste
primeiro bloco de pesquisas reúne os resultados de avaliações de experi-
ências na gestão de sistemas de ensino e de unidades escolares no âmbito
dos estados da Federação, fazendo discussões teóricas sobre o tema. A
tabela abaixo demonstra sua distribuição por temáticas trabalhadas.

Tabela 10 - Distribuição dos trabalhos que discutem experiências em gestão

Tratamento conferido aos temas Nº %

Gestão de sistemas estaduais de ensino 17 43,6

Gestão entre entes federados 5 12,8

Gestão de unidades escolares no âmbito dos governos estaduais 17 43,6

Total 39 100,0

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:2137



G
E

S
TÃ

O
 E

D
U

C
A

C
IO

N
A

L
 N

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S

38 Ao observar o conjunto de trabalhos desta categoria, constata-se que
as pesquisas se dividem em analisar a gestão dos sistemas e a gestão das
escolas. Mesmo que com um pequeno número, percebe-se que alguns
trabalhos escolhem como tema de pesquisa a gestão compartilhada entre
esferas de poder, iniciando, assim, na verificação da observância da
aplicação dos dispositivos legais que sugerem o regime de colaboração
numa programação conjunta entre as instâncias de poder como forma
de aumentar a eficiência na oferta dos serviços educacionais.

A primeira das subcategorias de pesquisas desta categoria de análise
vai ocupar em avaliar o processo de gestão de sistemas estaduais em
algumas unidades da Federação. Dezessete trabalhos fizeram este
exercício. Constataram alguns avanços nesse processo, no entanto,
chamam a atenção para a ocorrência de algumas limitações na sua
implementação que comprometeram a construção de um projeto
educacional de bases democráticas, assim como o alcance do nível de
qualidade desejada do processo de aprendizagem. Em geral, associam os
processos de descentralização e municipalização do ensino ocorridos nesses
estados aos movimentos da reforma do Estado brasileiro e o pensamento
neoliberal. Seis destas pesquisas estudaram, nesta perspectiva, os sistemas
de ensino de São Paulo (ADRIÃO, 2001; BATISTA, 2000; GIULIANI,
1995; SANTOS, 2000; SILVA, 1998; UTSUMI, 1995), alguns deles
analisando os programas das secretarias de Estado que tentam imprimir a
descentralização no nível das unidades escolares. Dois trabalhos analisaram
as reformas educacionais no Estado de Minas Gerais a partir de 1995. Um
deles considera que as medidas adotadas contribuíram para a reestruturação
do sistema público sob a racionalidade administrativa, ao tempo em que
reforçaram um padrão autoritário de formulação da política educacional
naquele contexto (OLIVEIRA; DUARTE, 1997) O outro trabalho
analisou as concepções ideológicas e políticas inscritas no planejamento
educacional daquele estado, em 1997, sob a ótica da Qualidade Total, com
isso constatando que tais concepções demonstram ideias oriundas do
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pragmatismo empresarial, incluindo-se o discurso da Qualidade Total e da
autonomia escolar. (PINTO, 2000)

Outros dois trabalhos analisaram a gestão dos sistemas de ensino de
Santa Catarina e de Pernambuco. O primeiro constatando, no período
1987 a 1994, a materialização do processo de descentralização via
terceirização, privatização e desconcentração do Estado. (BRINHOSA,
1996) E o segundo, analisando a estratégia de participação através do
planejamento realizado nos Fóruns Itinerantes de Educação no Governo
1989 - 1990. Este estudo apontou que tal participação não teve o peso
político esperado como instrumento de planejamento democrático, tendo
em vista ser restrita aos educadores. No entanto, possibilitou a ampliação
do debate e de um espaço de discussão ainda inexistente. (SILVA, 1996)

Dois trabalhos desta subcategoria analisaram a gestão do sistema de
ensino no Distrito Federal, ambos no período de referência de 1995 - 1998.
Um deles focalizou a atuação dos partidos políticos na formulação das políticas
públicas para a educação, analisando a coerência ou não existente entre as
propostas desses partidos e as posições assumidas pelas bancadas na Câmara
Legislativa, com isso constatando que em alguns momentos havia um
distanciamento de posições. (TORRES, 1999) O outro trabalho analisou
também a coerência de princípios político-filosóficos e a forma de gestão
adotada, constatando sinais positivos nessa relação. (SOUSA, E., 1999)

Duas dissertações de mestrado dedicaram sua investigação ao estudo
da gestão do sistema de ensino do Mato Grosso do Sul. Uma, analisando o
período de Governo 1991 - 1994, relacionando a política educacional
empreendida com as mudanças no capitalismo mundial, tendo como eixos
norteadores dessa reflexão a democratização para o provimento do cargo
de diretores escolares, a descentralização do sistema escolar e a busca pela
qualidade. Este trabalho conclui que a nova configuração das políticas faz
com que a educação seja entendida pelo viés economicista. (FIGUEIRA,
1998) A outra dissertação teve o objetivo de analisar a concepção da gestão
democrática da educação naquele Estado, no período governamental de
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40 1999 - 2002, que, segundo a autora, organizou não só ações, mas um projeto
de escola que sistematizava estratégias para a efetivação do modelo de gestão
acima mencionado. Os resultados desse estudo sinalizaram que tal modelo
constituiu-se em um caminho efetivo para a participação e a democracia
naquele contexto. (BALDUINO, 2003)

Uma dissertação de mestrado também investigou a gestão
compartilhada no Paraná, concentrando sua atenção nas orientações
presentes na proposta assumida pelo governo daquele estado, no período
1995 - 1999. Dentre suas conclusões ressalta que esse modelo de gestão
na situação analisada aumentou a desigualdade social na medida em que
eximiu o Estado de sua função reguladora das diferenças sociais e limitou
cada comunidade à própria capacidade de financiamento da atividade
escolar de seus filhos. (HACHEM, 2000)

Duas outras dissertações de mestrado analisaram a política educacional
do Estado do Ceará. Uma, no período de 1987 a 1996, que utilizando o
princípio da descentralização como categoria de análise, fez uma descrição
de como as políticas são postas em prática no âmbito dos entes e organismos
estatais. Este trabalho constatou que na administração das políticas públicas,
a principal característica é a oscilação entre descentralização e centralização,
mas ressalta que o exemplo do Ceará, considerando o período de governo
analisado, demonstra que a descentralização tem levado os indivíduos à
possibilidade do exercício da cidadania. (GARCIA, 1997) A outra
dissertação estudou o programa de municipalização do governo,
desenvolvido em um município do Estado, concluindo que o regime de
colaboração anunciado, assim como a transferência de poder para a gestão
municipal e para as escolas ainda não se efetivou. (MENDES, 1996)

Cinco trabalhos analisaram as formas como os entes federados se
organizaram para responder ao ordenamento constitucional que estabeleceu
a gestão democrática como princípio do ensino público. Um deles estudou
em que nível os sistemas de ensino dos estados, Distrito Federal e municípios
adaptaram suas legislações e normas, sua estrutura administrativa e seu
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funcionamento às demandas por participação. Ao analisar as dificuldades de
implantação dos mecanismos de gestão democrática, concluiu que apesar de
partir do pressuposto de forte participação da sociedade, esta participação é
patrocinada por um Estado fortemente marcado por ordenamentos
patrimonialistas. (MENDONÇA, 2001) Os quatro trabalhos restantes dessa
subcategoria focalizam os esforços de gestão conjunta entre as diferentes
esferas de poder. Um deles, analisando a atuação de partidos políticos no
poder e o regime de colaboração definido constitucionalmente, no Estado do
Tocantins. (SOUZA, 2004) O segundo trabalho tentando apreender e analisar
a gestão educacional que se engendra na interseção das políticas federal e
municipal, tendo como eixo a relação entre proposição e implementação
dessas políticas. (FREITAS, D., 1998) O terceiro trabalho, avaliando o
Programa de Gestão Única da Rede Pública do Ensino no Mato Grosso, no
período 1998 a 2002, especialmente em dois municípios que assumiram
desenvolver suas ações de ensino em colaboração com o governo do Estado.
Este estudo chega à conclusão de que, no caso analisado, houve ampliação
razoável no acesso ao ensino fundamental. No entanto, a permanência e o
rendimento dos alunos não apresentaram bons resultados, de acordo com os
indicadores disponibilizados. (CORREIA, M., 2003) O quarto trabalho deste
grupo analisou a experiência do Plano Regional de Educação da região Serrana
de Santa Catarina, que consistiu em um processo interativo entre Estado e
Sociedade Civil, concluindo ter sido esta uma experiência democratizante,
apesar das tensões geradas entre centralização do Estado e descentralização
do poder político. (MUNARIM, 1999)

A terceira subcategoria de trabalhos que analisam experiências em gestão
educacional no âmbito dos governos estaduais reúne aqueles que estudam a
gestão no nível das escolas. São demonstrados enfoques variados nestes
estudos, mesmo que eles coloquem a descentralização e a democratização da
gestão como eixos norteadores de suas análises. A maioria dos trabalhos relata
a avaliação de experiências em gestão participativa nas escolas. Um analisa a
gestão colegiada a partir da implantação e desempenho do conselho escolar,
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42 enfatizando seus limites e possibilidades. (MELO FILHA, 1998) Nove
trabalhos fizeram análises mais complexas desse modelo de gestão, englobando
outros aspectos da administração escolar tais como: o processo de elaboração,
implantação e implementação do projeto político pedagógico
(ALBUQUERQUE, 2000), a forma de escolha dos diretores (MIRANDA,
G., 1998), a prática administrativa do diretor (GOMES, 2004), a relação da
escola com o sistema de ensino (OLIVEIRA, E. 1997), a representação da
participação dos vários segmentos da comunidade (AMARAL, 2000;
FERREIRA, 1999; OLIVEIRA, A., 2003) sendo que dois deles analisaram a
gestão de escolas que adotaram o paradigma da Qualidade Total. (ARANTES,
1999; CARREIRO, 1999) Em alguns casos esses autores reconhecem avanços
na tendência de democratização da gestão, em outros constatam pouca
interação e participação dos envolvidos, alguns deles se posicionando sobre a
necessidade de consolidação e ampliação das práticas de gestão democrática
na escola pública.

Outros dois trabalhos concentraram-se na avaliação da elaboração e
implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) ou do
Projeto Político-Pedagógico (PPP): um deles procurou compreender em
que medida o trabalho gerencial se relaciona com o trabalho pedagógico da
escola pública, na busca da excelência da qualidade do ensino, tendo como
campo empírico o município de Campo Grande - Mato Grosso do Sul.
(FERRO, 2001) O outro trabalho, tendo como foco o projeto político-
pedagógico, analisou os contornos assumidos pelos princípios da
autonomia, da participação e da democratização da gestão escolar, bem
como a própria concepção do planejamento preconizada nas diretrizes
oficiais e seus desdobramentos na prática educativa escolar em Minas Gerais,
no final dos anos 90. (VALENTE, 2002)

Outra análise com esse enfoque também é feita em um artigo publicado
no Caderno CEDES que, refletindo sobre as experiências de gestão e
organização escolar, considera e argumenta sobre a existência de duas
concepções antagônicas de gestão escolar: uma - o PDE - de caráter
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gerencial, e outra - o PPP - que sinaliza para a construção de uma escola
mais autônoma e de qualidade. (FONSECA, 2003)

Ainda nessa subcategoria de trabalhos dois estudos abordam
experiências no campo da gestão dos recursos financeiros das escolas:
um que investiga esta via de descentralização através do Programa
Dinheiro Direto na Escola - o PDDE - em escolas estaduais de Natal/RN,
concluindo que os recursos estão sendo geridos em conformidade com
as normas legais, embora com dificuldades de ordem administrativa e
burocrática na sua aplicação. (FRANÇA, 2001) O outro estudo também
analisa a operacionalização desse Programa em duas escolas públicas do
Distrito Federal, investigando os critérios utilizados na determinação das
despesas, o grau de autonomia da escola na gestão dos recursos, a forma de
participação da comunidade nessa gestão, o papel da APM nos processo de
decisão, as atribuições do gestor escolar e a posição do PPP como eixo
condutor da gestão escolar. (MOREIRA, 1999)

Os dois trabalhos restantes dessa subcategoria vão tratar da mesma
temática da gestão escolar numa abordagem mais particularizada: um que
enfatiza a análise da gestão escolar e do processo de provimento do cargo de
diretor de escola na visão dos docentes, tendo como ambiente de análise
duas escolas públicas do Distrito Federal (ARAÚJO, 2000) e o outro que
analisa, na Bahia, a experiência de gestão escolar de uma escola pública
administrada por uma Organização Social, análise que levou o autor a
questionar sobre os possíveis efeitos dessa experiência no sentido de levar
o Estado a se desresponsabilizar do seu dever com relação à educação dos
cidadãos. (LORDÊLO, 2003)

Descentralização da gestão e a municipalização
do ensino no âmbito dos municípios

Conforme foi mencionado, neste segundo bloco de trabalhos foram
categorizados os estudos e pesquisas que analisaram a política e gestão da
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44 educação no âmbito municipal. Eles estão classificados em duas categorias:
planejamento e gestão de sistemas municipais e gestão no nível das escolas.

Planejamento e gestão de sistemas municipais

Enfocando a primeira categoria deste bloco de estudos, pôde-se
compor a seguinte tabela, considerando as temáticas trabalhadas.

Tabela 11 - Estudos que focalizaram o planejamento e a gestão dos sistemas
municipais

Tratamento conferido ao tema Nº %

Avaliação da gestão de sistemas de ensino, no sentido genérico 20 25,0

Processo de municipalização do ensino, propriamente dito 18 22,2

Atuação dos Conselhos Municipais 4 5,0

Impactos do FUNDEF 11 13,8

Planejamento da educação municipal 1 1,2

Políticas municipais de educação infantil 5 6,3

Políticas municipais de educação especial 4 5,0

Políticas municipais de educação de jovens e adultos 3 3,7

Descentralização da merenda escolar 4 5,0

Políticas de educação rural 10 12,5

Total 80 100,0

Como se verifica, as temáticas mais escolhidas nas pesquisas sobre a
política de educação no âmbito municipal, tomando por base o levantamento
bibliográfico realizado neste estudo, se concentram na avaliação do
desempenho da gestão dos sistemas de ensino, com um enfoque geral e no
processo de municipalização do ensino. Chamam também a atenção as
proporções de estudos que tiveram como tema os impactos do Fundef na
gestão dos sistemas municipais, assim como os estudos que contemplaram
a educação no campo.

Com relação aos 20 trabalhos que fazem avaliações da gestão de
sistemas municipais de ensino ressaltam primeiramente os que
concentram suas análises no desempenho dos órgãos gestores do poder
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executivo municipal, no que se refere à promoção de medidas voltadas à
democratização, descentralização e participação da sociedade, como
elementos integrantes das novas políticas do setor. Um artigo publicado
na revista Educação e Pesquisa avalia esta questão em quatro municípios
paulistas, detectando as possibilidades e impossibilidades de viabilização
dessas dinâmicas inovadoras. Segundo o autor, dada a diversidade de
formas de ação, foi possível analisar o papel dos diversos atores num
contexto em que ainda convivem formas tradicionais de gestão e
experiências inovadoras que começam a se legitimar aos olhos da população.
(JACOBI, 2000) Outro artigo, publicado na revista Educação e Sociedade
analisa as propostas de política educacional em gestão escolar dos governos
de 11 municípios de diferentes regiões do país e discute a racionalidade
dessas novas formas de organização e gestão. (KRAWCZYR, 1999)

Onze dissertações de mestrado e uma tese de doutorado também
avaliaram as administrações municipais sob o enfoque da descentralização
e da participação. Uma estudou o grau de descentralização que atinge as
escolas públicas municipais do Rio de Janeiro e Niterói, observando neste
último município sinal visível de participação ativa da população no processo
escolar. (CASTRO, G., 1997) Outra analisou as dificuldades de atuação do
Poder Público Municipal da cidade de Natal/RN, quanto ao cumprimento
dos preceitos legais em relação à oferta do ensino fundamental nas escolas
sob sua jurisdição. (ANDRÉ, 1997)

O processo de descentralização no sistema de ensino foi analisado em
outra pesquisa de conclusão de mestrado, tendo como campo de análise
um município do Tocantins, concluindo, a autora, que tal processo em
curso não correspondia à forma proposta pela vertente democrática e que,
ao contrário, constituía-se de um processo político que reforçava a base
oligárquica/clientelista, pautado por intervenções externas. (LAGARES,
1998) Outra dissertação desse grupo de trabalhos avaliou a gestão da política
municipal de educação em três municípios do interior do Maranhão, entre
os anos de 1996 a 2002, constatando avanços do ponto de vista quantitativo
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46 da oferta. No entanto, apresenta informações que revelam fragilidades
estruturais dos sistemas, dada a descontinuidade administrativa e a presença
de aspectos patrimonialistas e centralizadores que afetam a gestão
educacional dos municípios. (LOCATELLI, 2003) Outra pesquisa de
conclusão do mestrado analisou a gestão educacional da cidade de Belém,
investigando o processo de elaboração do Orçamento Participativo e
evidenciando as contribuições positivas que esta prática proporcionou para
o fortalecimento de uma nova cultura democrática, no contexto analisado,
segundo o autor. (MOURA, 2004)

Pesquisaram a gestão na rede municipal de Porto Alegre, dois
mestrandos e um doutorando. O trabalho de um deles discutiu questões
sobre as práticas e as relações regulatórias e emancipatórias dos diferentes
agentes sociais e analisou os discursos produzidos pelos diferentes agentes,
a constituição de projetos e instrumentos de gestão democrática e os efeitos
produzidos a partir deles no nível das escolas. Dentre os resultados do
processo analisado, a autora desta pesquisa destacou: a confluência de
diferentes forças na constituição da gestão, a presença do Partido dos
Trabalhadores em todos os espaços políticos, a força da tradição por parte
dos professores que lutam para manter seu domínio na gestão escolar, o
dilema do Estado que, embora propondo uma gestão democrática, muitas
vezes aciona seu poder regulador e a diversidade de cenários entre as escolas,
produzindo singularidades locais a partir de suas experiências.
(MEDEIROS, 2003) A pesquisa que culminou na tese de doutorado acima
referida teve como campo de investigação a experiência de transição de
poder entre duas administrações de governo de Porto Alegre. Conclui que
a democratização do poder não é tarefa fácil em configurações sociais
marcadas por estruturas autoritárias e historicamente constituídas.
(POOLI, 1999)

Tendo o mesmo campo de análise - o município de Porto Alegre -
mais uma dissertação de mestrado estudou o desempenho do poder
executivo municipal na administração de sua rede de ensino. Nesta direção
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investigou sobre três gestões do Partido dos Trabalhadores à frente da
Secretaria Municipal de Educação e seus reflexos na qualidade da educação,
baseando-se nas administrações que cobriram o período de 1989 a 1996.
Com isto constatou bons resultados no rendimento dos alunos, atribuindo
o sucesso alcançado muito mais ao trabalho dos profissionais do ensino do
que às estratégias gerenciais e políticas utilizadas pelo órgão central.
(MACHADO, 1999)

Investigando a gestão dos sistemas de ensino, mas dirigindo suas
análises para as questões da política partidária um estudo desta subcate-
goria de trabalhos, mostrou a reflexão do seu autor sobre a sua participação
em uma experiência política na gestão da educação em um município do
Rio Grande do Sul, Vera Cruz, entre os anos de 1993 a 1996. Com isto,
mostrou os conflitos que se estabeleceram entre grupos na região: de um
lado, os novos dirigentes, segundo o autor, comprometidos em qualificar a
educação pública, políticos que emergiram de um processo eleitoral a partir
de uma coligação de partidos progressistas e, de outro, os antigos dirigentes
que tentavam impedir as mudanças propostas. O autor relata e analisa as
possibilidades e dificuldades na implementação das políticas almejadas.
(BEDIM, 1999) Também analisando relações de poder em sistemas
municipais de ensino, outro trabalho discute as relações institucionais entre
a Secretaria Municipal de Educação e as escolas de ensino fundamental em
Vitória/ES, avaliando os aspectos de autonomia escolar, gestão escolar,
projeto político-pedagógico e centralização administrativa. O autor, no
entanto, não apresentou, no resumo consultado, os resultados alcançados
na pesquisa. (SILVA FILHO, 2002)

Avaliando, também, as administrações municipais sob o enfoque da
descentralização e da participação, mais duas dissertações se destacam: a
primeira analisa a experiência do Fórum Municipal de Educação e Cidadania
de Santo André/SP, na gestão de 1997 a 2000, concluindo que este fórum
constitui-se de um espaço público de participação e cidadania, contribuindo
para a formação política do município. (BETLINSKI, 2000) A outra focaliza
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48 o processo de descentralização através da utilização da informática como
recurso de gestão e melhoria das ações entre sistema e escolas na região de
Andradina, São Paulo. (FISCARELLI, 2000)

Ainda dentro desta subcategoria de trabalhos encontram-se mais seis
estudos que avaliam a gestão de sistemas municipais de ensino, dois deles
utilizando a ótica econômica e os outros enfatizando medidas de impacto
no campo do processo de ensino. Um deles desenvolve um sistema de
análise de custos e desperdícios dos recursos públicos, tendo como foco a
Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho/Rondônia, chegando
aos principais fatores críticos de sucesso, aos objetivos estratégicos e aos
indicadores de resultados e de tendências. (SOBRINHO, 1999) Outro
trabalho de conclusão de mestrado apresenta um método para analisar a
eficiência da alocação de recursos públicos em secretarias municipais de
educação, demonstrando os resultados de sua operacionalização em 39
municípios do Oeste do Paraná, chegando a classificar os municípios
pesquisados numa escala de eficiência. O estudo ainda recomenda ajustes
no método empregado, para futuras aplicações. (SOUZA, J., 2001)

Os quatro trabalhos que avaliam a gestão dos sistemas municipais,
enfatizando medidas voltadas ao processo de ensino analisam: os impactos
do Programa de Aceleração da Aprendizagem em Campo Grande/MS
(MAIOLINO, 2002); a experiência do projeto Escola para o século XXI,
implantado em 1998, em 40 escolas da rede municipal de Goiânia, voltado
para a aceleração da aprendizagem, erradicação do analfabetismo, garantia
do acesso, correção da defasagem idade-série e diminuição das taxas de
evasão e repetência. (VALADARES, 2002) Os resumos desses dois
trabalhos, entretanto, não informaram os resultados dessas duas
experiências. Outros dois trabalhos nesta linha estudaram a administração
do Sistema Municipal de Educação de São Paulo: um, sobre a gestão escolar
na administração de Paulo Freire, considerando que no modelo por ele
implantado foram registrados desafios, resistências e limitações ao exercício
da gestão democrática em razão de fatores históricos, político-ideológicos
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presentes no sistema de ensino. (ZANETTI, 1998) O outro trabalho
analisou a implantação da estrutura curricular em ciclos na rede de ensino
desse sistema no período de 1989 a 1992, detectando as dificuldades dessa
implantação, dada a continuidade de práticas reprodutivistas e
discriminatórias, com fortes resistências dos responsáveis pela orientação
do currículo. (BORGES, 2000)

Sobre os 18 trabalhos da segunda subcategoria, que analisam o processo
da municipalização do ensino convém destacar que três deles constituem
artigos publicados, 14 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado.
Um primeiro artigo procura demonstrar as implicações da nova lógica de
ação do Estado para a educação municipal, fundamentada nos programas
federais para o financiamento do ensino nos espaços locais. Este artigo
problematiza o pouco alcance das medidas do processo de descentralização
via municipalização, uma vez que tal processo não consegue garantir a
escolarização com efetiva qualidade. (AZEVEDO, 2002) O segundo artigo
desenvolve uma análise da municipalização do ensino no Estado de São
Paulo via implementação do convênio Estado x Municípios, no que diz
respeito ao ensino fundamental. O artigo analisa dados de dois municípios
e neles a autora busca identificar as características do seu processo gestor
com respeito à transferência de escolas, alunos e professores para as redes
municipais de ensino. (MARTINS, 2003)

O terceiro artigo analisa a dinâmica sobre a qual repousa a municipalização
do ensino após os anos de 1980, tendo como referência a situação dos
municípios de Santa Catarina na ampliação das oportunidades educacionais.
Na construção de uma interpretação sociológica e colocando em evidência
algumas lógicas subjacentes às políticas educacionais - a segregativa, a
integradora a descentralizadora e a municipalista, o artigo ressalta esta última
como associada à da democratização e à repartição das responsabilidades em
termos da escolarização fundamental. (VALLE; MIZUKI; CASTRO, 2004)

Os trabalhos de conclusão de cursos de mestrado e doutorado
discutem o processo de municipalização do ensino em diferentes ângulos:
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50 um deles retoma os aspectos históricos desse processo procurando
demonstrar que as políticas educacionais muncipalizantes implantadas no
Brasil obedecem a um padrão internacional de reforma do Estado
centralizador, exemplificando seus argumentos com as políticas
educacionais descentralizantes/municipalizantes do Estado de São Paulo,
nas décadas de 80 e 90; outro explora a natureza das diversas argumentações
em torno da centralização versus descentralização e analisa o processo de
implantação da municipalização do ensino no Estado do Rio de Janeiro, no
período 1984 a 1991 (PIMENTA, 2000); Outro resgata a história da
municipalização do ensino no Brasil desde 1828 e estuda esse processo em
Uberlândia/MG, investigando o discurso e as práticas ocorridas entre os
anos de 1997 e 1999, nesse município e sustentando, teoricamente, a defesa
de uma municipalização da educação de forma gradual, com a participação
da sociedade organizada e do poder público. (SOUSA, E., 1999)

Considerando as questões relativas à municipalização do ensino
fundamental e a educação infantil, outra dissertação analisa a experiência de
municipalização do ensino em Prudentópolis, apontando suas dificuldades
e limites, apesar da legislação favorável (STROPARO, 1998); outro trabalho,
analisando o processo de municipalização do ensino do ponto de vista da
sua expressão legal e dos debates dela decorrentes, aponta e analisa as
condições materiais através das quais esse processo se consolida no
município de Icapuí/Ceará. (BRAGA, 1998) Também no Estado do Ceará
foi desenvolvida uma pesquisa com esta temática, desta vez investigando a
gestão do governo no período 1995 - 1998, através do estudo de várias
angulações do processo. Ao reconhecer os efeitos positivos de medidas de
governos anteriores, que propiciaram a implantação de políticas
educacionais descentralizadoras, não deixa de assinalar alguns insucessos e
dificuldades nesse processo. (ALBUQUERQUE, 2001) Por sua vez, uma
dissertação de mestrado discute o papel da UNDIME no processo de
municipalização do ensino no Brasil e, particularmente no Paraná. Como
ex-dirigente dessa entidade naquele Estado, o autor desta dissertação aponta
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para o sucesso dessa política, principalmente, devido à boa relação que se
estabeleceu entre o UNDIME/PR e a Secretaria da Educação do Estado.
(PINHEIRO, 2001)

Os oito trabalhos restantes desta subcategoria focalizam os efeitos do
processo de transferência de escolas dos sistemas estaduais para os sistemas
municipais. Três deles ressaltam impactos positivos, mesmo considerando
algumas limitações e dificuldades. São os casos de estudos feitos no Paraná
(OLIVEIRA, 1995), em São Paulo, no município de Votuporanga (LOPES,
2000) e na Região de Araraquara, São Paulo, ressaltando a importância do
comprometimento político do dirigente municipal. (BORGUI, 2000)
Quatro outras dissertações mostram-se pessimistas com relação aos
processos de municipalização do ensino, experimentados nas regiões
pesquisadas. Foram os casos de estudos feitos em Marília/São Paulo
(BORGUETTI, 2000) e Santos e Jundiaí (PAVAN, 1998), que salientaram
que o processo de descentralização experimentado nesses municípios levou
à concentração do poder no executivo local, dificultando uma gestão
participativa. Somam-se a estes os estudos que tiveram como campo de
análise o município de Saltinho/São Paulo (NATERA, 2001), os pequenos
municípios rurais de Santa Catarina (SCHMIDT, 2000), salientando este
último a necessidade de maior articulação entre as redes estaduais e
municipais para superar as desigualdades históricas de acesso e qualidade
do ensino. Completa esta subcategoria de trabalhos que analisam o processo
de municipalização do ensino, um estudo que focaliza esse processo no
município de Rafard/São Paulo. (DE LARA, 1999) Entretanto, no resumo
consultado deste estudo só aparecem os objetivos da pesquisa, sem tecer
comentários sobre os resultados.

Quatro estudos desta primeira categoria de trabalhos que estudaram
o planejamento e a gestão de sistemas municipais trataram de pesquisar a
atuação dos conselhos municipais (CME) como instância de poder que
pode estar a serviço da descentralização da gestão do ensino e fortalecimento
da educação municipal. Um deles, que analisou a gestão do Conselho
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52 Municipal de Dom Pedrito/RS, a partir da percepção de seus componentes
e classificou, neste caso particular, seu estilo como participativo-consultivo,
na medida em que os conselheiros têm trabalhado em consonância com os
órgãos com os quais se relaciona e interage. O trabalho conclui sobre a
importância desse órgão no município para garantir transparência,
fundamentar as decisões do executivo municipal e espelhar a vontade da
comunidade. (ROSA, 2001) Dois trabalhos estudam a atuação de conselhos
municipais no Estado da Bahia, não apresentando resultados tão otimistas
quanto o anteriormente comentado. Um deles, estudando os CME de nove
municípios, conclui que este órgão ainda não pode ser considerado como
fundamental para a melhoria da qualidade do ensino oferecido nas localidades
estudadas, vez que em muitas delas este conselho não tem cumprido com
suas atribuições, principalmente por desconhecimento, por parte dos
conselheiros, de suas reais funções. (MEIRA, 1998) O outro trabalho
desenvolvido na Bahia assinala, com base na pesquisa realizada, que os CME
vêm lutando para constituírem-se em efetivos espaços de representação da
sociedade civil no setor educacional, através da atuação de entidades não-
governa-mentais, sindicatos, igrejas, movimentos sociais presentes na sua
composição e nos fóruns permanentes que lhes dão sustentação política e
fiscalizam a sua atuação. (ROCHA, 2001) Uma tese de doutorado estudou
as perspectivas de democratização das políticas educacionais que poderiam
ser concretizadas na atuação dos conselhos municipais - Fundef, CACS e
CME - nos municípios de Diadema e Cascavel, no Paraná. (LIMA, 2001) O
resumo desta tese não mostra os resultados da investigação.

Os impactos do Fundef nos sistemas municipais de ensino são
estudados em 11 trabalhos desta categoria de estudos. Em um artigo
publicado são discutidas as possibilidades e os cenários criados por esse
Fundo, colocando, o autor, em divergência à posição oficial do Ministério
da Educação. (RODRIGUEZ, 2001) Oito dissertações analisam esses
impactos, concentrando-se cada uma delas em determinados aspectos. Um
deles analisa os efeitos do Fundo sobre as funções e qualificação docentes
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no regime de colaboração entre as esferas estadual e municipal no âmbito
nacional e no Estado do Mato Grosso, concluindo pela necessidade de
fortalecimento da colaboração entre os entes federados. (RIBEIRO, 2002)
Outra pesquisa estuda as alterações provocadas pelo Fundo, em termos de
aumento de aportes de ordem financeira, no crescimento das matrículas do
ensino fundamental, na redução da oferta de matrículas na educação infantil
e na implantação de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
na rede municipal de ensino de Ponta Porã/MS. Para este estudo, o Fundef
está fazendo estimular a formação em nível superior entre os docentes,
levando a atingir um dos objetivos da valorização do magistério, pelo menos,
pela via da melhoria salarial. (SILVA, 2003) A fragilidade estrutural do
sistema educacional, neste particular e a permanência dos vícios do sistema
com características patrimonialistas e centralizadoras são estudadas no
município da Parnaíba/PI. (PIRES, 2004) Outra dissertação analisa a criação
do Fundo como instrumento de redistribuição e suplementação de recursos
financeiros para a educação e a identificação dos fatores que interferem na
constituição e no desempenho do seu Conselho de Acompanhamento e
Controle Social, no município de Teresina/PI. (CARVALHO, 2003)

Nesta mesma linha de análise outros trabalhos focalizaram os impactos
do Fundef. Koslinski (2000) investiga até que ponto o comportamento
dos implementadores do Fundo e do público alvo condiz com os
procedimentos previstos pelos formuladores dessa política. Outro estudo
verifica as repercussões do Fundef em municípios do Estado de São Paulo,
constatando que este Fundo induziu o intenso processo de municipalização,
modificando o perfil das redes municipais que passaram a ofertar o ensino
fundamental em vez da educação infantil, como faziam anteriormente,
notando, de outro lado, uma melhoria na transparência no uso dos recursos.
(BASSI, 2001)

José Guimarães (1998) constata o aparecimento de centenas de
convênios de pequena abrangência, levando a coexistência de duas redes
distintas, minúsculas, com salários e condições diferenciadas de trabalho e
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54 várias orientações pedagógicas. Sousa (1996) verifica os efeitos positivos
da implantação do Fundef em municípios goianos como: implantação de
planos de carreira do magistério, aumento salarial dos professores,
capacitação dos professores, reestruturação dos prédios e do sistema de
transporte e controle social dos recursos financeiros. Uma tese de
doutorado analisa comparativamente quatro casos de Conselhos do Fundef
em municípios baianos no período de 1998 a 2001, e indica que em tais
conselhos existe uma presença expressiva do executivo municipal influindo
na condução das suas ações, apresentando estes órgãos, no dizer do seu
autor, um caráter mais fiscalista do que propriamente de avaliação do mérito
da aplicação dos recursos. (ARAGÃO, 2003) Por fim, uma dissertação
analisa o Fundef como política de financiamento do ensino, a partir do
discurso do MEC, de análises de especialistas e de segmentos da
comunidade educacional, através de uma amostra de administradores
municipais, educadores e estudantes. Aponta aspectos positivos e aspectos
negativos da implantação do Fundo. (ALENCAR, 2001)

Conforme foi visto na Tabela 11, um trabalho, apenas, foi encontrado
que tem o foco de análise na questão do planejamento da educação
municipal. Trata-se de um artigo que discute as relações entre sistemas
de ensino e planos de educação no âmbito dos municípios, indicando a
partir do tratamento dado sobre os sistemas municipais de ensino na
Constituição e na LDB, os passos a serem seguidos para a implantação
desses sistemas assim como para a elaboração de planos municipais de
educação. (SAVIANI, 1999)

Cinco trabalhos dentro deste bloco de estudos focalizam políticas
municipais de educação infantil. Um deles analisa esta questão nas cidades
de Belo Horizonte/MG e Vitória da Conquista/BA, constatando o
desprestígio que as administrações têm emprestado ao atendimento da
demanda dessa etapa da educação básica nas localidades estudadas.
(BRANDÃO, 2003) Outro trabalho desenvolvido nesta direção analisa
no município de Dourados/MS, no período de 1988 a 1998, a centralidade
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que é dada ao ensino fundamental, no que imprime um caráter secundário
às outras etapas desse nível de educação, notadamente a educação infantil,
mesmo considerando as diretrizes dos organismos internacionais.
(REAL, 2000) Três teses de doutorado também se ocupam da questão
das políticas de educação infantil nas redes municipais: uma delas com
preocupação central de conhecer as concepções de infância, linguagem e
letramento que permeiam os discursos e as práticas das diferentes
instâncias da educação infantil na rede municipal da cidade do Rio de
Janeiro, traçando um panorama da cobertura do atendimento nesse nível,
percorrendo a história da oferta da educação infantil nesse município.
(CORSINO, 2003) Outra tese estabelece a relação entre educação e
cuidado no atendimento infantil no município de Uberlândia, analisando a
proposta de gestão compartilhada entre Secretaria de Educação e Secretaria
do Trabalho e Ação Social. (SOUSA, 1995) E a outra, analisando como o
poder público municipal de Piracicaba/São Paulo elaborou suas políticas
de educação infantil, seus programas, planos e projetos nas diversas
administrações, relacionando os dados com as concepções da autora sobre
democracia, participação e cidadania. (HERMANN, 1995)

Quatro trabalhos analisam as políticas da educação especial postas em
prática em redes municipais de Ensino. Uma dissertação de mestrado estuda
tais políticas em Porto Alegre, no período entre 1998 a 2000 através de três
eixos de análise: a organização do ensino, a formação de professores e os
serviços de apoio, verificando as transformações recentes nessa modalidade
de ensino e o avanço do paradigma da Educação Inclusiva. Neste sentido,
buscou evidenciar as possíveis aproximações entre o projeto político-
pedagógico implementado na rede e esta perspectiva paradigmática. Os
resultados indicaram presença de matrizes como de democratização do
ensino, redimensionamento estrutural administrativo e inovações
pedagógicas. (SANTOS JR, 2002) Mais duas dissertações tratam de analisar
propostas de inclusão e integração de alunos portadores de necessidades
especiais de aprendizagem e sua efetivação em redes municipais. Uma delas
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56 estudou a implantação de uma proposta em Natal/RN, discutindo o
percurso e os percalços que conduzem das intenções às práticas. Embora
se constituindo em um avanço no meio educacional de Natal, sua
implantação está evidenciando a gravidade da situação das escolas da rede,
em face das dificuldades encontradas pelos educadores. (CASTRO, M.,
1997) A outra investigou a inclusão e integração dessa demanda no
município de Maringá e como se efetivam esses processos nas escolas,
privilegiando os seguintes aspectos: caracterização dos sujeitos,
conhecimento que os profissionais possuem sobre a inclusão e as inter-
relações das práticas pedagógicas com a inclusão. (MIRANDA, 2001) Uma
tese de doutorado também teve como tema as políticas voltadas para a
educação especial, desta vez avaliando duas experiências que ocorreram no
município de São Simão/SP entre 1991 e 1992, dirigidas ao atendimento
de alunos com deficiências físicas e mentais. Explorando na sua abordagem
teórica a relação entre educação, cidadania e política, a autora busca uma
compreensão do sujeito coletivo e de sua organização a partir da análise da
percepção das pessoas envolvidas nos projetos e a valorização que é dada
para eles. (TOLDO, 1996)

Conforme foi visto na Tabela 11, três trabalhos se concentraram em
analisar as políticas de educação de jovens e adultos em sistemas municipais:
O Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos foi estudado em
Recife/PE, no período de 1985 a 2000, através das orientações político-
pedagógicas de quatro gestões administrativas. O estudo ressalta que o
atendimento nessa modalidade de ensino não mais se dá neste município
mediante projetos e campanhas emergenciais e, sim, como um constitutivo
do sistema regular de ensino (SALDANHA, 2001); um estudo de caso
investigou a municipalização do ensino básico de jovens e adultos em Porto
Alegre, através da experiência do Serviço de Educação de Jovens e Adultos
(SEJA), de 1989 a 1995, descrevendo sua abrangência e analisando suas
orientações político-metodológicas, características de estrutura e
funcionamento, métodos de gestão, estratégias de financiamento e formação
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de educadores. A autora afirma que, nesta experiência, há indicações de que
a qualidade alcançada pelo SEJA decorre, em grande medida, do elevado
investimento na profissionalização e formação em serviço de suas
educadoras (DI PIERRO, 1996); a experiência do Programa de Educação
Juvenil foi avaliada na Cidade do Rio de Janeiro. A partir de uma reflexão
histórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e procurando
compreender as sucessivas políticas educacionais destinadas a essa demanda,
o autor analisa esse programa, fazendo um contraponto entre sua filosofia
de ação e as exigências de formação para o mercado de trabalho relativo a
esta fase atual do capitalismo, que requer cada vez mais um trabalhador
jovem, polivalente, empreendedor, autônomo e flexível, o que vai conduzir
a uma juvenilização no interior da EJA. (CHAGAS, 2003)

Quatro trabalhos estudaram o processo de descentralização da
merenda escolar: um artigo analisa a constituição, organização
institucional e o desempenho do Programa de Alimentação Escolar no
Estado do Mato Grosso, no período de 1979 a 1995, enfatizando a
transição do modelo de gestão centralizada para o da gestão descentralizada.
Para as autoras, a dinâmica, intensidade e ritmo das mudanças no modelo
foram influenciadas, de um lado, pelas estratégias federais e, de outro, pelas
prioridades, graus de anuência e capacidade institucional das administrações
dos governos subnacionais (SPINELLI; CANESQUI, 2002); outro artigo
avalia a atuação dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar em 1378
municípios brasileiros entre setembro de 1997 e abril de 1998, verificando
suas principais atribuições e o avanço no processo de descentralização.
(PIPITONE et al, 2003) Duas dissertações de mestrado completam esses
quatro trabalhos: uma que faz uma recuperação histórica do processo de
produção da merenda escolar no Brasil, no Governo Estadual de Mato
Grosso do Sul e nas prefeituras municipais deste estado e aborda o período
em que a gestão pública da merenda foi descentralizada, demonstrando que
há uma evidente incongruência entre o discurso oficial e a política de
descentralização. No dizer da autora, ao mesmo tempo em que o discurso
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58 oficial apela para o argumento da democratização, limita e subordina a ação
dos conselhos de alimentação escolar eleitos como instrumentos de
participação política da sociedade. (ANDRADE, 2002) A outra
dissertação, neste sentido, avalia o processo da municipalização da
merenda em três municípios do Rio Grande do Norte, ressaltando seus
novos rumos com a convivência de velhas práticas. (BEZERRA, 1999)

Os dez trabalhos que se ocupam da temática da educação rural têm
um eixo de análise até certo ponto comum, chamando a atenção para
aspectos habitualmente esquecidos ou secundarizados nas gestões dos
sistemas de ensino. Este eixo refere-se à articulação necessária que deve
existir entre as questões agrárias e de desenvolvimento agrícola do povo
que habita as regiões rurais do país e a concepção de uma escola pública
específica que leve em conta os modos de vida dessa população e promova
condições para o seu desenvolvimento. Nesta direção, uma dissertação
de mestrado analisa a contribuição do Pronera na construção de políticas
públicas de educação no campo e desenvolvimento sustentável,
analisando as conquistas materializadas historicamente com a criação do
Programa e na construção da Articulação Nacional por uma Educação do
Campo, como fruto da ação de movimentos sociais que ampliam o debate
da questão agrária, incorporando a ele o tema educação no campo.
(MOLINA, 2003) Outra dissertação aproxima-se deste tema quando
pesquisa a escola pública contemporânea rural e a proposta de educação
básica do campo, buscando estabelecer a relação dessa escola com a
organização do trabalho no campo. Para tanto, toma como ponto de
partida a análise das atividades agropecuárias desenvolvidas em um campo
empírico delimitado e a escola que aí se insere. A autora conclui, a partir
da pesquisa e da revisão de literatura sobre o tema, que a incorporação de
tecnologia prescinde cada vez mais do trabalho humano e da escolaridade
do homem trabalhador e que não faz sentido uma escola diferente para o
campo, argumentando que o enfoque da especificidade do trabalho rural
cada vez mais se dilui. Deve-se, ao contrário, conforme seu pensamento,
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fazer sentido uma escola inserida num único processo educacional.
(LOVATO, 2003)

Analisando o desenvolvimento de um trabalho de educação rural do
município de Simão Dias/SE, pelos governos municipais de 1970 a 1990,
caracterizado por práticas conservadoras e clientelistas, outra dissertação
conclui que o sistema educacional proposto nesse período muito pouco
favoreceu ao agricultor, que continuou dependente e alienado. Para a
autora desta dissertação, a organização escolar sempre esteve vinculada
à formação social e política, com o Estado assumindo o comando das
iniciativas pedagógicas. Refletindo sobre os resultados obtidos na pesquisa,
esta autora afirma que não é suficiente a construção de prédios escolares, a
aquisição de recursos materiais e até a contratação de novos professores, se
estas ações não forem acompanhadas por uma proposta de ação eficaz para
a educação como prática pedagógica libertadora. (SOARES, 1996)

Nesta mesma direção, mais dois trabalhos analisam a educação rural:
Um deles investiga a adequação do currículo, as expectativas dos alunos e
pais, o papel e a qualificação do professor no município de Porto Nacional/
Tocantins, constatando não ter, neste local, política definida neste sentido.
(SILVA, 1995) O outro estuda a escola rural e o seu professor, numa
perspectiva histórica, em Minas Gerais, focalizando com detalhes o
município de Campo das Vertentes. Constata a precariedade de
funcionamento das escolas, as dificuldades de deslocamento dos alunos, o
distanciamento dos conteúdos, livros didáticos da realidade do campo, as
dificuldades de acesso ao ensino fundamental e médio e a falta de qualidade
e adequação da formação do professor. (CAVALCANTE, 2004) Outro
trabalho com ênfase na educação rural analisou, no município de Catalão/
MG, o histórico e as perspectivas da Escola Nucleada Rural, discutindo os
problemas que envolvem as escolas integrantes deste modelo, como os
ligados aos meios de transporte, à municipalização do ensino e à necessidade
de renovação dos currículos, de forma a atender às especificidades do campo.
Na opinião da autora, é preciso refletir acerca do currículo e da cultura
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60 camponesa e sobre o aluno rural enquanto sujeito do processo ensino-
aprendizagem. (FLORES, 2000)

Uma experiência nas escolas de zona rural, também foi avaliada em
outra dissertação, tendo como campo de investigação o município de São
Sepé/RS. Nela foram analisadas as repercussões da implantação de uma
proposta pedagógica desenvolvida através de um programa de Educação
Física nas escolas do município, cujos resultados foram positivos, segundo
a autora. (VARGAS, 2000) Um estudo sobre a política educacional dos
projetos de colonização no norte do Mato Grosso foi realizado por um
mestrando na sua dissertação. Nela foi analisada a política educacional
implantada no projeto Casulo, no município de Santa Carmem, onde o
autor detectou ainda a existência de grandes problemas no campo
educacional como o analfabetismo e de outros problemas do ponto de vista
social, como o da não valorização do trabalho do homem do campo.
(PERIPOLLI, 2002)

Também com relação à educação rural, nesta categoria de trabalhos
foi encontrado um artigo que estuda a condição dos jovens que residem no
campo, sob o ponto de vista de sua socialização, educação e assistência, num
contexto em que as fronteiras entre o rural e o urbano diminuem cada vez
mais e diferentes universos culturais se interpenetram. Foram analisadas as
dificuldades socioeconômicas da vida do jovem trabalhador na agricultura
e as repercussões destas dificuldades no seu desempenho escolar, tendo
como ambiente de pesquisa a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas
Gerais. (SILVA, 2002) Fecha este conjunto de estudos sobre políticas da
educação rural, um artigo que mapeia o conhecimento produzido na área
nas décadas de 80 e 90, esboçando o "estado da arte" neste campo de
investigação. As autoras ressaltam em suas conclusões que a grande tendência
encontrada se liga ao fato de que tais estudos são realizados e organizados a
partir da perspectiva da população alvo, ou seja, dos que habitam o meio
rural. As iniciativas dos estudos geralmente não nascem da sensibilidade
dos estudiosos do tema. (DAMACENO; BESERRA, 2004)
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Gestão da educação no nível das escolas municipais

Foram quatro as subcategorias classificadas nesse conjunto de
trabalhos que analisam a dimensão da gestão no nível das unidades
escolares de redes municipais. Predominaram os estudos que investigam a
gestão democrática e participativa, considerando os vários mecanismos de
participação democrática que as novas tendências das políticas públicas
têm colocado à disposição para as escolas. Estas subcategorias assim se
dividem conforme a tabela seguinte.

Tabela 12 - Distribuição dos trabalhos que analisam a gestão educacional nas
escolas municipais

Tratamento conferido ao tema Nº %

Gestão democrática e participativa considerando vários aspectos 13 65,0

Gestão expressa no projeto político-pedagógico 5 25,0

Gestão expressa no Programa Dinheiro Direto na Escola 1 5,0

Gestão partilhada com a iniciativa particular 1 5,0

Total 20 100,0

Dos 20 trabalhos nesta categoria, como se vê, 13 se dedicam a analisar a
gestão da escola, contemplando seus múltiplos aspectos ou mecanismos. Um
deles teve por objeto de pesquisa a avaliação do Projeto Qualidade na Escola,
com o objetivo de reduzir os índices de evasão e repetência, projeto
desenvolvido nos anos de1994 a 1996 pela rede municipal de ensino de Campo
Grande/MS que, segundo o autor, constituiu-se na transposição dos conceitos
oriundos do sistema produtivo para a área educacional. (CAMARGO, 1999)
Usando o referencial do Programa da Qualidade Total, uma dissertação
buscou discutir sua validade e congruência para os fins de aumentar a melhoria
do trabalho escolar. A pesquisa empírica confirmou a hipótese de que houve
o aumento da exploração do trabalho docente e o agravamento do caráter
seletivo e excludente do sistema escolar. (CUNHA, 1995)

Outros trabalhos estudaram a gestão escolar a partir da implantação
dos conselhos escolares. Um deles analisou esta implantação e os impactos
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62 das políticas de descentralização na unidade escolar em Fortaleza/CE,
verificando que a existência desses conselhos não é suficiente para garantir
a democratização da gestão escolar. Para tanto, é necessário que tenha na
escola uma cultura participativa. (MATOSO, 2000) A atuação dos
conselhos escolares também foi objeto de estudo de uma dissertação que
analisou, em Angra dos Reis/RJ, a operacionalização do conceito de
participação e de cidadania no âmbito da teoria democrática no nível
municipal, com uma experiência petista. (BATISTA, 1997) A implantação
e atuação dos conselhos escolares também foram estudadas em uma
dissertação, tendo como campo de análise a rede municipal de Recife, no
período de 1991 a 1995. Com isto, a autora analisou a trajetória da
elaboração da lei que instituiu os CES, as medidas adotadas pela Secretaria
de Educação e a atuação dos protagonistas na cena democrática.
(MACIEL, 1995)

Também em Juiz de Fora foi verificado o impacto do Colegiado Escolar
no desempenho da rede pública de ensino. A pesquisa procurou
dimensionar a relação das práticas inovadoras e os resultados do desempenho
das escolas envolvidas, com a gestão democrática propiciada pelo Colegiado.
(CARMO, 1998) Outro estudo que resultou numa dissertação de mestrado
foi desenvolvido nas escolas da rede municipal de Salvador/BA, analisando
o processo de eleição de diretores e vice-diretores de escolas, constatando,
o autor, que este estudo ajudou a compreender as dificuldades de se implantar
mecanismos de descentralização e democratização dos processos
educacionais. (NOVAES, 1996) A experiência do município do Rio de
Janeiro, no que concerne à eleição de diretores, foi objeto de análise de
outra dissertação, constatando as mudanças ocorridas na relação
comunidade, escola e governo municipal. (REIS, 1995) Outro estudo
voltado a analisar a gestão escolar participativa em escolas públicas teve,
também, como cenário a rede municipal de Salvador. Estudando duas escolas
que oferecem a educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental,
o autor examinou as semelhanças e diferenças entre tais escolas com relação
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à infraestrutura, localização e características dos vários segmentos das
comunidades escolar e local e concluiu, dentre outras coisas, que a
democratização de gestão escolar é um ponto de partida para a busca de
transformações que levem à melhoria da qualidade do ensino, mas
certamente não o único, havendo necessidade de outras condições para
que se efetive o ensino de qualidade. (MUTIM, 2000)

Outro estudo que se concentra na análise dos mecanismos de
democratização e descentralização da educação nas escolas municipais teve
como campo de investigação a rede pública de Teresina/PI, elegendo como
foco o processo de participação comunitária na gestão, através da eleição de
diretores e a constituição e desempenho dos conselhos escolares, no período
entre 1993 e 1998. Observou-se que as primeiras eleições, assim como a
implantação dos conselhos, não ocorreram quando se iniciou a mobilização
da comunidade de cada escola. (FONTELES SOBRINHO, 1999) Estudo
semelhante foi desenvolvido nas escolas municipais de Aracaju/SE, tendo
como objeto de análise a gestão democrática via experiência dos órgãos
colegiados. Os resultados, segundo a autora, vislumbram o caráter
contraditório da experiência, marcada por rupturas e continuidades, avanços
e recuos, na perspectiva de superar os desafios do processo de democratização
da gestão escolar. (NUNES, 2000)

Fatores facilitadores e fatores impeditivos para a implementação da
gestão participativa nas escolas foram, também, analisados em uma
dissertação que teve como campo de investigação o sistema público
municipal de ensino de Camaragibe/PE, apresentando, a autora, no final do
seu trabalho, sugestões de medidas concretas que a escola pode utilizar
para a implementação dessa prática no seu interior. (FREIRE FILHA,
1996) Um trabalho deste subconjunto de pesquisas estudou o programa
de descentralização financeira nas escolas da rede municipal de Curitiba/
PR, implantado em 1997, procurando verificar de que forma as escolas
incorporaram as determinações do programa, chegando à conclusão de
que elas, ao adaptarem às medidas adotadas pela Secretaria, não abriram
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64 mão de suas tradicionais formas de resolver os problemas de ordem
financeira. (SOUZA, Ângelo, 2001)

Analisando questões ligadas à gestão da escola, porém, focalizando
grande parte de seus estudos na implementação do projeto político-
pedagógico (PPP), das escolas, foram encontrados cinco estudos. Um
deles pesquisou o processo da construção do PPP no espaço escolar e suas
implicações na democratização da gestão em uma escola da rede
municipal de Contagem/MG, buscando compreender o sentido das ações
coletivas e suas relações com os movimentos sociais locais e o poder dentro
da escola, além dos conflitos que se estabeleceram nessa dinâmica. (COSTA,
1997) Outro analisou a relação entre autonomia e manutenção e/ou
modificação de práticas escolares, fundamentado na realização de uma
pesquisa com 37 escolas da rede municipal de São Paulo, durante os anos
de 1999 e 2000. Dentre as conclusões, o autor aponta que a construção e a
implementação do PPP nas escolas refletem basicamente a busca de soluções
imediatas aos graves problemas que afetam o cotidiano escolar.
(MONFREDINI, 2002) Outro estudo investigou as questões que
interferem na compatibilização e inter-relação entre a definição de políticas
públicas e sua real implantação nas escolas. Para tanto, identificou e analisou
as principais variáveis que interferem na elaboração do PPP nas unidades
escolares, detectando as condições institucionais que facilitam ou dificultam
a concretização da gestão educacional na escola. (PEREIRA, 1995)

Tendo o objetivo de entender e levantar discussões sobre a autonomia
dos professores na escola, outro trabalho estudou, numa escola municipal
de Juiz de Fora, a elaboração e implementação do PPP, sugerindo em suas
reflexões conclusivas que a autonomia é um processo amplo e inacabado,
que envolve uma série de fatores individuais e coletivos, sustentada pelas
relações de poder existentes na instituição. (ABREU, 2004) Um artigo,
estudando a prática da não retenção escolar na narrativa dos professores,
tomou como referência a adoção do projeto político-pedagógico da Escola
Plural na rede municipal de Belo Horizonte. Com isto, constatou mudanças
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radicais na organização pedagógica e no trabalho docente. Para as autoras, o
princípio da não retenção presente na efetivação do PPP inserido nesse
referencial não conseguiu desfazer os nós imbricados no sistema de ensino
e reverter o quadro da exclusão que persistia. (GLÓRIA; MAFRA, 2004)

Neste conjunto de trabalhos que tem como foco principal o estudo da
gestão escolar, encontra-se uma dissertação de mestrado que investiga as
repercussões do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em três
escolas municipais de Camaragibe. Os resultados da pesquisa indicaram
que a participação da comunidade na gestão da escola apresenta-se como
uma participação outorgada e os mecanismos impostos centralmente não
têm contribuído para a autonomia escolar, visto que a gestão se restringe a
decisões sobre o como gastar os recursos segundo parâmetros pré-
determinados. Apesar disso, a autora identificou uma margem de autonomia
entre o poder local e central, expressa em mecanismos que buscam maior
envolvimento da comunidade nas decisões. (SANTOS, 2001) Uma última
dissertação desta categoria de trabalhos chama a atenção para os perigos de
se adotar a gestão da escola pública de forma partilhada com a iniciativa
particular. Analisando uma experiência de parceria da Prefeitura Municipal
de São Paulo e uma empresa na implementação de um programa, verificou-
se a interferência dessa empresa no processo de construção curricular.
(VAINI, 1999)

Questões sobre o processo educacional, analisadas
em escolas das redes municipais

Setenta e oito trabalhos deste terceiro bloco foram encontrados no
levantamento bibliográfico feito nesta pesquisa, que indicaram estudos
que analisam fatores ligados ao processo de ensino, ao currículo, à
formação de professores, às metodologias e práticas pedagógicas, enfim
sobre aspectos pedagógicos e sociais vivenciados em escolas municipais,
envolvendo a administração, o corpo docente e discente. A tabela seguinte
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66 dispõe estes trabalhos de acordo com as temáticas focalizadas. Como se vê,
os trabalhos mais frequentes elegeram temas referentes à organização dos
trabalhos pedagógicos, à proposição de componentes curriculares e a
aspectos da realidade social vivenciada no ambiente escolar. Também foi
significativa a quantidade de trabalhos que se concentram no estudo de
temáticas ligadas à educação ambiental, à formação dos profissionais, à
educação especial, às novas tecnologias aplicadas ao ensino e de estudos
que se concentravam nas práticas de ensino, demonstrando que estes
são campos do conhecimento que têm despertado o interesse da
comunidade acadêmica nos tempos recentes, principalmente para a
realização de pesquisas de conclusão de cursos de pós-graduação.

 Analisando com mais detalhes, contata-se que foram diversificados os
temas das pesquisas que tiveram como objeto o estudo do currículo. Foram
estudos diagnósticos e propositivos, sugerindo a inclusão de componentes
curriculares importantes para a formação dos alunos. A tabela seguinte
demonstra a variedade desses temas.

Tabela 13 - Distribuição dos trabalhos que analisam questões ligadas ao processo
educacional vivenciado em escolas municipais

Tratamento conferido ao tema Nº %

O processo do ensino na Educação Especial 8 10,3

O processo do ensino na Educação Infantil 2 2,6

O processo de ensino na Educação de Jovens e Adultos 4 5,1

Práticas de leitura e ensino da Língua Portuguesa 6 7,7

Educação e novas tecnologias 7 9,0

Educação ambiental 11 14,1

Problemas de rendimento escolar 2 2,6

Organização pedagógica das escolas e componentes curriculares 15 19,2

Formação continuada de profissionais do ensino 9 11,5

Processos de aprendizagem e aspectos vivenciados nas escolas 14 17,7

Total 78 100,0

Os oito trabalhos que investigam aspectos pedagógicos da Educação
Especial demonstram, em geral, as dificuldades que esta modalidade de
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ensino enfrenta para desenvolver o processo de ensino de qualidade para
esta demanda específica, devido, principalmente, à falta de condições básicas
para tal. Duas dissertações analisam a questão que envolve a inclusão escolar
e o portador de necessidades especiais da aprendizagem nas aulas de
educação física em escolas municipais. Tendo como campo de análise a
rede pública de ensino de Uberlândia/MG, uma pesquisa concluiu que a
perspectiva que se apresenta para o aluno nessas condições está distante do
que é preconizado pela política de inclusão. São inúmeras as dificuldades
que enfrentam diretores, professores e alunos para desenvolver um
processo de ensino satisfatório por falta de condições mínimas. (SOUSA,
2002) Em Florianópolis, outra dissertação analisou a percepção dos
professores de educação física sobre a integração de alunos com
necessidades especiais no ensino regular da rede municipal e concluiu que
os professores apontam a falta de recursos materiais e pedagógicos e de
professores capacitados para o trabalho com esses alunos, como fatores
dificultadores da integração (SILVA, 2001) A integração desses alunos na
rede de ensino, também, foi estudada em Porto Alegre, através de uma
pesquisa sobre a experiência da implantação de Salas de Integração e
Recursos (SIR), como mecanismo da política de inclusão. Os resultados
deste estudo são mais otimistas que os do estudo anteriormente
mencionado no que diz respeito à questão da integração. Indicam que nessa
experiência existia um processo de construção de parcerias entre os
professores desses ambientes e aqueles do ensino comum, abrindo
possibilidades de inclusão. (TEZZARI, 2002)

Também na perspectiva de analisar as concepções dos professores no
campo desta modalidade de ensino, três trabalhos foram encontrados: um,
buscando identificar as concepções de professores do ensino regular de
Cascavel/PR sobre as políticas de inclusão escolar e sua implantação nesse
município. O estudo concluiu que tal política está a exigir o aprimoramento
na formação de professores para a sua implementação. (OGURA, 2001)
Outro trabalho estuda em escolas municipais do Rio de Janeiro as
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68 representações dos professores relativas à aprendizagem de alunos
portadores de paralisia cerebral e constata que, apesar da presença do
paradigma da inclusão nas escolas, ainda existem professores inflexíveis,
que não buscam soluções para as dificuldades, preferindo não se
comprometer com a questão. (MAZILLO, 2003) O terceiro trabalho
procura compreender as dificuldades de professores com os alunos
portadores de Síndrome de Down, em Juiz de Fora, quando foi demonstrado
que as concepções e práticas pedagógicas da educação tradicional persistem,
constatando uma visão discriminatória. O estudo aponta para a necessidade
de (re)significar não somente o ensino e a escola, mas a própria formação
do professor, munindo-o de recursos educacionais inovadores, de novas
atitudes e competências. (QUINTELA, 2004)

Uma dissertação neste grupo de estudos, que analisa aspectos do
processo de ensino na educação especial, estuda as atividades lúdicas como
elemento facilitador para a inclusão de deficientes auditivos em classe
comum, em uma escola municipal da cidade de Assis/São Paulo. A pesquisa
revelou que a introdução de um programa de atividades lúdicas adaptadas
ao contexto da inclusão melhorou a caracterização dos deficientes, aliado a
uma conscientização do grupo sobre a acessibilidade, ao tempo em que
melhorou as relações interpessoais dos alunos dentro e fora da sala de aula.
(CUSTODIO, 2002) Uma última dissertação dessa subcategoria de
trabalhos, partindo dos pressupostos dos direitos humanos da pessoa com
necessidades especiais de aprendizagem, analisa os avanços e conquistas
dessa demanda no usufruto dos bens e serviços educacionais, especificando
a singularidade das experiências nesta direção, no município de Juiz de
Fora. (PEDROSA, 1998)

Dois trabalhos focalizaram questões pedagógicas ligadas à Educação
Infantil. Um deles teve como objeto de estudo a percepção dos profissionais
responsáveis pelo atendimento em instituições para a infância, em municípios
do interior do Estado do Espírito Santo, caracterizando a atuação dessas
instituições como de caráter predominantemente assistencialista, cujas
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possibilidades de avanços em termos de inovações pedagógicas encontram-
se limitadas. (CASTRO, 1996) O outro contemplou a análise das formas
como a educação motora está inserida no currículo da educação infantil, tendo
como campo de análise a rede municipal de Curitiba. (GARANHANI, 1998)

Quatro trabalhos se concentraram em questões ligadas ao ensino na
modalidade da Educação de Jovens e Adultos. No município de Uberlândia,
uma dissertação avaliou as experiências desenvolvidas, no período de 1982
a 2000, do Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo,
ressaltando os seus principais desafios em termos de condições de
funcionamento e de sua importância para as mudanças da qualidade de vida
dos que dele se utilizam. (FERNANDES, 2002) Desenvolvendo uma
pesquisa no município de Cabo Frio, outra dissertação analisou o projeto
desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação voltado à alfabetização
de adultos provenientes de classes populares. Baseando-se em teorias que
privilegiam os aspectos culturais para a aprendizagem da leitura, o estudo
desenvolveu uma observação participante e colheu depoimentos de alunos
e professores que levaram o autor a concluir sobre a possibilidade,
importância e necessidade da realização de práticas alternativas de
alfabetização que levem a valorizar os direitos e a dignidade das classes
populares. (SARAIVA, 1998) Próximo a este tema outra dissertação teve
como objetivo a elaboração e experimentação de um material de apoio ao
professor alfabetizador de jovens e adultos em São Paulo, com a intenção de
levar este profissional a conhecer melhor seu aluno no que diz respeito ao
sistema alfabético ortográfico, numa perspectiva de identificar o repertório
de leitura desse aluno. (SILVESTRE, 2001) Também dedicada ao campo
de ensino na área de Educação de Jovens e Adultos, outro trabalho estudou
o currículo desta modalidade de ensino, numa escola municipal de Belo
Horizonte, procurando descobrir as relações existentes no cotidiano escolar
entre escola, família, trabalho e projeto de vida dos alunos. Concluiu que o
currículo estudado e as práticas de ensino não estão organizados para
atender às especificidades do público alvo. (GONÇALVES, 2004)
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70 Neste levantamento, destacaram seis estudos que se detêm na análise
da prática da leitura em escolas de redes municipais: Através de pesquisa
feita em João Pessoa/PB, foi tratado este tema em estudo desenvolvido
entre professores participantes de um programa de aceleração da
aprendizagem. Com isto, procurou-se entender os vários significados com
que se toma a leitura, buscando revelar as condições concretas de
viabilização de um projeto de leitura através da ação educativa que
oportunize o caráter interativo e dialógico ente autor e leitor.
(FERNANDES, 1999) Voltados, também, para a prática docente na área
do ensino da língua portuguesa mais três trabalhos se situam: um, que
apresenta reflexões e analisa dados do sistema de ensino municipal de
Maringá/PR sobre a prática educacional que se baseia na interação
dialógica e no processo coletivo de construção do planejamento
pedagógico, ressaltando a importância da contribuição que tem a troca
de experiências para a melhoria das atividades realizadas em sala de aula.
(OLIVEIRA, 2000) Outro, que investigou sobre as representações dos
professores de língua portuguesa e literatura infantil existentes no cotidiano
escolar que possam anunciar práticas pedagógicas transformadoras,
estudando dez escolas públicas municipais em São Paulo. (PRIZENDT,
1995) E o outro, fazendo uma relação entre linguagem e literatura em
situações de aquisição da leitura, nos primeiros anos do Ensino
Fundamental, questionando as formas e concepções de ensino da língua
materna predominantes nas práticas de ensino, estudando duas escolas
municipais do Rio de Janeiro. (PACHECO, 2003)

Mais dois estudos concentram-se no ensino da língua portuguesa. Uma
pesquisa analisa as concepções e práticas do programa Salas de Leitura na
rede municipal do Rio de Janeiro, chegando a perceber que coexistem
diferentes concepções e expectativas entre os executores desse programa,
o que tem levado a que os espaços criados para as práticas leitoras de textos
literários sejam utilizados para outros fins. (FONSECA, 2004) Por seu
turno, uma dissertação de mestrado estudou o livro de imagens e as múltiplas
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leituras que a criança faz do texto visual, na rede municipal de Campinas/
SP. O trabalho revelou bons resultados quanto a esse recurso didático, pois
ele pode introduzir a criança no universo da narrativa de ficção e das artes
visuais. (FERRARO, 2001)

Tendo como foco de análise as novas tecnologias aplicadas ao ensino,
situam-se sete trabalhos, alguns deles analisando os resultados do
Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo) no nível do
Ministério da Educação, executado nas escolas. Concentraram-se nos
seguintes objetos de estudo: a) a utilização dos laboratórios de informática
nas escolas da rede pública municipal de Itabuna, analisando a atuação
do Núcleo Tecnológico Educacional na capacitação dos professores em
Informática Básica e Educativa, assim como a prática de professores
capacitados. Os resultados mostram a preocupação dos professores em
inserir o computador em sua prática pedagógica. Mas, por outro lado,
mostram uma resistência na adaptação a essa tecnologia (CORREIA, D.,
2003); b) a integração da informática na educação, ao estudar a experiência
da rede municipal de ensino de Juiz de Fora/MG e ao refletir sobre o uso
do computador na escola e suas implicações pedagógicas (SOUZA, 1998);
c) os resultados de um curso/oficina de Informática na Educação, tendo
como campo de análise, também, a rede municipal de Juiz de Fora, sendo o
curso destinado a formar professores para atuarem como multiplicadores
em escolas que possuem laboratório de informática. (MORAES, 2002)
No entanto, o resumo consultado deste estudo não apresenta resultados da
investigação; d) a avaliação do projeto Digitando o Futuro, da rede municipal
de ensino de Curitiba, investigando quatro escolas onde foi desenvolvido
um trabalho de parceria com empresas do setor privado. Neste estudo
observou-se que houve uma secundarização de questões pedagógicas
relevantes, ao valorizar em demasia aspectos mercadológicos (OLIVEIRA,
2001); e) a implantação das salas de informática na rede municipal de ensino
de Campo Grande, para compreender de que maneira os computadores
estão chegando à educação e de que forma esta tecnologia está sendo utilizada
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72 pelo sistema educacional (ZANATTA, 2002); f) o uso do programa TV
Escola em escolas municipais de Dourados/MS, tendo em vista a
importância do ensino a distância na atualidade, em estudo que tentou
verificar os impactos dos programas veiculados e o interesse despertado
pelos conteúdos ensinados. Concluiu-se sobre a importância do programa
para o processo de ensino (DUARTE, 2001); e g) a análise do Proinfo em
uma escola municipal de Belo Horizonte. Com isto demonstrou que o
processo de informatização se insere no quadro das transformações de
bases técnicas, organizacionais e gerenciais em curso e concluiu, que a
utilização dos recursos a ele inerentes é ainda incipiente, estando muito
aquém das metas propostas pelo citado programa. (VALLADARES, 2001)

A educação ambiental foi uma área contemplada com 11 dissertações.
Suas temáticas cobrem os seguintes aspectos: a) possíveis encaminhamentos
para contribuir com a prática da educação ambiental no processo de
formação continuada de professores no município de Ibirubá/RS. Este
trabalho evidenciou uma "apatia" dos professores diante das provocações à
reflexão acerca das questões ambientais, além do predomínio das práticas
de transmissão do saber não atrelado à prática (KERKHOFF, 2003); b) a
concepção que tem os professores das séries iniciais quanto à educação
ambiental. Tal investigação mostrou, dentre outras coisas, que, nem sempre,
o professor tem a consciência sobre as finalidades e pressupostos de
determinados saberes que se ligam à questão ambiental e que essa
obscuridade acaba por levá-lo a uma rotina pedagógica descaracterizada de
sentido (LEMES, 2002); c) a prática da educação ambiental para a primeira
infância, considerando o que preconiza o Referencial Curricular Nacional
para a educação infantil. Neste sentido, a autora analisou a implementação
de uma proposta pedagógica de Educação Ambiental para a primeira infância
numa pré-escola municipal na cidade do Rio Grande/RS. Para ela, tal
proposta pode ser desenvolvida em outros contextos e níveis escolares,
com as devidas adaptações, pois revela um caminho para a prática da
Educação Ambiental (TEIXEIRA, 2003); d) a utilização da modelagem
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semiquantitativa na educação ambiental para a explicitação aos alunos de
concepções sobre problemas socioambientais, em uma escola de ensino
fundamental do Rio Grande. Construindo dois modelos que foram validados
e utilizados com o grupo de 120 alunos, o programa mostrou ser excelente
ferramenta na referida área (ALMEIDA, 2000); e) a educação ambiental
em assentamentos da reforma agrária, estudo que verificou em que situação
se encontravam as práticas do Programa de Reforma Agrária implementadas
no assentamento Conquista da Liberdade, em Piratim/RS, a partir de uma
perspectiva ambiental voltada a construir o conhecimento fundamentado
na articulação entre escola e assentamento. O estudo concluiu que o
processo educacional é capaz de despertar nos educandos uma preocupação
ética e ambientalista que promove uma modificação nos valores e atitudes
favoráveis ao desenvolvimento sustentável e de um cuidado com a natureza
na terra conquistada pelos assentados (GUIMARÃES, 2004); f) o papel
de um processo não-formal de construção do conhecimento que
proporcione em assentamentos de reforma agrária, a integração dos
assentados com o meio ambiente numa perspectiva voltada à agroecologia.
O estudo enfatiza que tal processo apresenta vantagens se for construído
com base no coletivo (VARGAS, 2003); g) as possibilidades de
desenvolvimento de uma proposta de educação infantil vendo o brincar na
escola como forma de inserção de questões ambientais no cotidiano de
uma escola municipal de Querência/RS. O estudo evidenciou a
possibilidade de inserção dessas questões utilizando a brincadeira
(GUIMARÃES, 2003); h) a concepção dos professores das séries iniciais
sobre a educação ambiental, destacando a importância da ação
interdisciplinar na escola. A investigação possibilitou a reflexão sobre o que
era sugerido ou expresso pelas professoras quanto à sua formação, profissão,
ação pedagógica, seu papel na sociedade, suas certezas, inseguranças e
limitações no que se refere, especificamente, às questões ambientais. Os
resultados revelaram que as professoras da amostra não têm a devida clareza
quanto à importância da sua competência técnica e do seu compromisso
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74 político enquanto educadoras, no que se refere à educação ambiental.
(SUCENA, 1997) i) a prática da educação ambiental na escola de educação
básica municipal voltada para a preservação dos recursos hídricos, através
de um estudo de caso no município de Florianópolis. (NASCIMENTO,
2003) No entanto, o resumo consultado não apresenta como o estudo foi
feito e quais os seus resultados. j ) A educação ambiental como tema
transversal dos Parâmetros Curriculares em uma escola de Belo
Horizonte/MG. A autora constatou existir dificuldades entre os
professores em trabalhar com projetos inovadores e de romper com o
tradicionalismo escolar, quando as ações implicam em formas coletivas de
trabalho que requerem interdisciplinaridade. (LEITE, E., 2000)

Dois estudos deste conjunto de trabalhos que estudam o processo
educacional nas escolas se dedicaram a problemas de rendimento escolar.
Uma dissertação analisou esta questão a partir da visão de diretores, vice-
diretores e especialistas de educação, investigando as causas desse fenômeno
em unidades de ensino no município de Uberlândia, constatando que a rede
escolar sofreu inúmeras alterações pedagógicas e administrativas com o
objetivo de minimizar os elevados índices de baixo rendimento dos alunos.
Os resultados da pesquisa fizeram a autora concluir que as possíveis causas do
baixo rendimento, apontadas pelos especialistas e professores informantes,
não foram devidamente comprovadas no seu estudo. (FARIA, 1997) Próximo
ao tema deste estudo outra dissertação investigou os conceitos construídos
pelos professores sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos, tendo
como campo de análise a rede municipal de Teresina/PI. Tomando como
referencial teórico o método de análise proposto pela corrente sociohistórica
de Vigotsky, a autora concluiu que o grupo investigado apresenta lacunas na
sua formação, impossibilitando o desenvolvimento conceitual científico das
dificuldades de aprendizagem. (OLIVEIRA, C., 2003)

Concentrando-se na avaliação da organização pedagógica das escolas
e no estudo sobre a composição do currículo foram encontrados neste
levantamento 14 trabalhos. Três deles dão ênfase à organização pedagógica
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do ambiente escolar. Um faz uma revisão de trabalhos publicados sobre
ciclos e progressão escolar no país, divulgados a partir de 1980, destacando
as pesquisas que tentam resgatar experiências da introdução dos ciclos nas
redes escolares, sua fundamentação, implementação, apreciação e
resultados. As autoras concluíram que, embora existam trabalhos valiosos
sobre esta questão na literatura examinada, as políticas em curso demandam
mais investigações sobre o tema. Propõem, também, que tais pesquisas
assumam um caráter mais propositivo que descritivo e analítico.
(BARRETTO; SOUSA, 2004) Outro trabalho desenvolveu um estudo
empírico na rede municipal de Niterói sobre as repercussões da organização
em ciclos introduzida no interior das escolas, tanto para as práticas de gestão,
organização e funcionamento, como para as práticas dos professores. Para a
autora, as mudanças efetuadas entram em conflito com a cultura da escola,
cuja concepção de escolarização, tempo e espaço escolares coadunam com
a lógica da escola seriada. (FERNANDES, 2004) O outro trabalho analisa
a prática da não-retenção escolar na narrativa dos professores, alunos e
famílias, como estratégia pedagógica para modificar a vida escolar de
alunos das camadas populares na rede municipal de Belo Horizonte/
MG. Analisou, então, a escola, a partir do projeto político-pedagógico da
Escola Plural, que implementou mudanças radicais na organização
pedagógica das escolas e no trabalho docente, dentre elas a eliminação da
reprovação escolar, constatando no estudo que este é um mecanismo
incapaz de garantir aos alunos o direito a uma escola básica com
aprendizagem efetiva. (GLÓRIA, 2002)

Por seu turno, um trabalho desse conjunto de estudos propôs
demonstrar a importância do ensino da Filosofia na educação básica, com o
fim de desenvolver habilidades de raciocínio e da autonomia da criança.
(THOMAL, 2004). Informando que a pesquisa faz uma avaliação do
progresso de assimilação e interpretação do conhecimento nas demais
disciplinas, em função do ensino da Filosofia, o resumo desta pesquisa não
oferece dados mais seguros sobre os seus resultados.
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76 Dois estudos desta categoria de pesquisas concentraram-se na temática
sexualidade na escola. A partir do Projeto de Educação Afetivo-Social,
incorporado ao currículo formal de uma escola municipal de Belo Horizonte,
um deles concluiu que a sexualidade, nesta escola, permanece refém das
dicotomias e maniqueísmos sobre os quais consolidaram os valores da
sociedade brasileira. (BRAGA, 2004) O outro pesquisou sobre a orientação
sexual contida nos PCN e experimentada em oito escolas de Juiz de Fora/
MG, concluindo que, apesar da proposta ser aberta, flexível e inovadora, tal
orientação não tem sido realizada de forma satisfatória no contexto analisado.
(PEREIRA, 2004) Por seu turno, um trabalho deste grupo de estudos se
detém na análise da construção do currículo da rede municipal de Porto
Alegre. Para a autora, constatou-se nesta análise a existência de um processo
que se configurou como um novo espaço discursivo, afirmando ser, o currículo
construído, uma proposta de escola cidadã. (FRIGOTTO, 1999)

Em uma subcategoria do conjunto de trabalhos que estudam questões
pedagógicas em escolas municipais consta um que investiga a questão da
escola municipal no assentamento de trabalhadores rurais no município de
Viamão/RS, como espaço de disputa político-pedagógica, na perspectiva
de construção de um currículo voltado aos interesses do Movimento dos
Sem-Terra. Com isto, o autor tentou averiguar a possibilidade de a escola,
nesse contexto, constituir-se em um fator de transformação para a sociedade.
(MORIGI, 2002)

Dois trabalhos estudaram a atuação de profissionais técnico-
pedagógicos nas escolas. Um analisou a ação supervisora no sistema
municipal de São Paulo, a partir das representações da equipe técnica e
dos docentes de uma escola, acerca das interfaces entre formação recebida
e o projeto da escola que buscavam construir. (BORTOLATO, 2001) O
outro trabalho analisou a coordenação pedagógica nas escolas municipais
do ensino fundamental de São Paulo, estudando a atuação dos especialistas
de educação a começar da fusão dos cargos de Assistente Pedagógico e
Orientador Educacional, constituindo-se como central a figura do
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Coordenador Pedagógico. A autora detectou, neste sentido, a tendência de
construir uma só função de coordenação pedagógica, com foco no currículo
e no planejamento, visando a assessorar o professor e articular o trabalho
pedagógico. (BORGES, 1999)

Ainda cinco trabalhos focalizam aspectos do currículo escolar, com
diferentes abordagens: um deles se ocupa em analisar uma proposta de
ensino de ciências e de avaliação do ensino fundamental numa escola do Rio
de Janeiro. As observações evidenciaram uma relação contraditória entre
as diretrizes curriculares e as práticas desenvolvidas no ensino, assim como
das avaliações efetivadas (SILVA, 1999); uma dissertação, analisando a
proposta da Escola Plural no município de Belo Horizonte, investiga como
esta escola vem trabalhando a diversidade cultural e o respeito à diferença,
como um dos eixos centrais do programa (SOUZA, 2000); outra
dissertação relata a pesquisa feita, em uma escola de Juiz de Fora, para analisar
a validade ou não do emprego do brinquedo e de atividades lúdicas como
recurso pedagógico na aprendizagem da população de baixa renda, no
segundo período da Educação Infantil, chegando à conclusão sobre a grande
influência desses recursos em todos os níveis da vida do educando, inclusive,
em suas relações com a família e a comunidade. (ROSA, 1998)

O quarto trabalho mencionado analisa o currículo relacionando-o com
a nova noção de competência, no ensino noturno da rede municipal de
Betim/MG. O estudo buscou compreender como estão sendo estruturados
os currículos em função da noção de competência, confrontando o discurso
da proposta curricular com a realidade. Para a autora, a noção de competência
não é compreendida pelos docentes, que acabam por relacioná-la aos mais
diferentes conceitos, o que acaba permeando de ambiguidades o processo
de mudança curricular (COSTA, 2004); o quinto trabalho se concentra na
temática de educação artística e analisa a educação que pode ser desenvolvida
através da arte, considerando outras dimensões, além do desenvolvimento
cognitivo dos alunos, pesquisando através de oficinas realizadas em escolas
municipais de São Paulo. (SILVEIRA, 2000)
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78 Os nove trabalhos desta categoria analítica que se ocuparam de estudar
o tema da formação continuada de professores ressaltam, em geral, a grande
importância de explorar a própria experiência cotidiana do trabalho docente
para o aprimoramento da sua prática. Assim faz uma tese de doutorado que
desenvolve uma reflexão sobre a valorização da prática docente e sua relação
com a questão da formação de professores, a partir da avaliação de um curso
na rede municipal de ensino de Bauru/SP. Com isto, evidencia a possibilidade
de melhoria da qualidade do ensino através do intercâmbio de experiências
pedagógicas bem-sucedidas, ou não. (SOARES, 2003)

A formação continuada associada à valorização da prática docente, assim
como ao conhecimento dos resultados de pesquisas que buscam articular
teoria e prática na formação e na construção do conhecimento profissional
do professor, foi pressuposto teórico da investigação de outra tese de
doutorado. Partindo daí, a autora procurou caracterizar a formação
continuada que acontece na escola fundamental pública do município do
Rio de Janeiro. (BERNARDO, 2003) Por outra parte, uma dissertação de
mestrado sobre este tema analisa o processo de implementação da proposta
de formação continuada de professores em serviço pela Secretaria Municipal
de Niterói, no período de 1996 a 1997, e como esta formação contribuiu
para a construção de uma prática docente eficaz. Foram investigadas as
estratégias institucionais da Secretaria no contexto de uma escola pesquisada
e as reações dos professores participantes, evidenciando-se os limites e
possibilidades da proposta. (SOUSA, E., 1999) Também nesta linha de
avaliação de experiências de formação continuada para professores,
realizadas por iniciativas institucionais, uma dissertação analisou a
experiência do Instituto de Educadores de Belém, no período de 1993 a
1996, constatando que o seu trabalho de formação desenvolvido gerou
mudanças na prática dos educadores da rede municipal de ensino, no que se
refere à melhoria da relação entre educador e educando e a necessidade de
socialização da prática pedagógica. (SANTOS, 1998)
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Ainda dentro de uma preocupação voltada para a necessidade de troca
de experiências pedagógicas considerando o cotidiano escolar, que deve
ser desenvolvida em cursos de formação continuada, outro trabalho faz
uma avaliação das contribuições de projetos de aprendizagem para
ambientalização dos currículos na interação em uma rede colaborativa
informatizada, na formação continuada de professores, estudando a
atuação de um grupo de docentes da cidade do Rio Grande/RS, em um
curso de extensão - A educação ambiental na rede telemática. O estudo
mostra a importância e a viabilidade de um trabalho interdisciplinar
embasado na construção coletiva dos sujeitos envolvidos, assim como na
capacitação permanente dos professores. (DUVOISIN, 2003)

Dirigida para um segmento do sistema de ensino, outra tese estuda a
formação de professores de educação infantil, mediante o diagnóstico que
docentes e estudantes do curso de magistério e pedagogia fazem de suas
graduações, em três municípios de Minas Gerais. A autora, no final do seu
trabalho, propõe uma nova perspectiva na formação desses profissionais.
(AMARAL, 1998) Outra dissertação analisa a formação continuada de
professores no município de Regente Feijó e a necessidade de nova política
para o setor diante do processo de municipalização do ensino fundamental.
Com isso, a autora estuda as várias dimensões da formação docente, a
trajetória da profissão do professor, com seus avanços e recuos, denotando
a necessidade que os professores têm em assumir uma nova profissiona-
lização, pautada numa perspectiva social. (KLÉBIS, 2002) Uma tese de
doutorado faz uma avaliação do programa de formação de professores,
diretores e técnicos, desenvolvido no município de Guarabira/Paraíba, no
qual foi utilizado como modelo de análise o paradigma da Qualidade Total
aplicada ao sistema de ensino. A autora constatou a inadequação do modelo
paradigmático empregado, evidenciando distorções e incoerências entre
os princípios educativos e os princípios gerenciais. (MOURA, 2001)
Dentro desta temática e voltando-se especificamente para um segmento do
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80 sistema escolar, outra dissertação analisou as ações, tensões e contradições
da política de formação contínua de professores para o ensino fundamental
regular noturno de jovens e adultos, tendo como campo empírico de análise
escolas municipais situadas na periferia da Grande Porto Alegre, que
iniciaram o trabalho com o Serviço de Educação de Jovens e Adultos
(SEJA). Através de uma pesquisa-ação e a partir dos conflitos evidenciados
na experiência vivenciada na pesquisa, o autor propõe um conjunto de
pressupostos que, para ele, devem nortear as políticas públicas de formação
continuada de professores do Ensino Fundamental regular da EJA.
(DRESCH, 2001)

A última subcategoria de análise deste conjunto de trabalhos que
analisam o processo educacional vivenciado em escolas municipais
encerra 14 estudos que desenvolvem pesquisas preponderantemente de
natureza sociológica e antropológica, abordando questões ligadas ao
processo de aprendizagem ou às características da administração, do corpo
docente e do corpo discente em escolas na esfera dos municípios. Um
resumo dos seus objetos de estudo dará uma noção das temáticas
trabalhadas, quase todas elas em pesquisas que fundamentaram dissertações
de mestrado.

Um estudo feito no município catarinense de São José analisou o
processo de escolarização de sujeitos jovens e adultos, que trabalhavam no
interior de uma fábrica que estabeleceu uma parceria com a rede municipal
de ensino, no sentido de escolarizar seus empregados. Com isso, a pesquisa
procurou compreender quais os sentidos e significados do processo de
escolarização por parte desses alunos para a sua qualificação e permanência
no mercado de trabalho. (SANTOS, 2003) Outra dissertação voltou-se
para o estudo de possíveis causas da repetência e evasão escolar em sete
escolas da rede municipal e estadual das primeiras séries em Iguatama/
MG. No estudo foram constatados problemas sociofamiliares, de saúde e
relacionados à escola, que poderiam estar relacionados com os fenômenos
estudados, concluindo, a autora, que o estudo demonstrou a importância
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de um trabalho multiprofissional envolvendo a saúde, educação, escolas,
pais e comunidade a ser desenvolvido junto às secretarias municipais de
educação. (NASCIMENTO, 1999)

Outro trabalho estudou a violência na escola e as possibilidades de sua
superação pela educação ambiental. A pesquisa procurou verificar a
percepção dos docentes sobre o fenômeno da violência, em uma escola
da rede pública do município de Rio Grande/RS. Analisando os dados, a
autora verificou que os professores percebem a violência como um
fenômeno social reforçado pelas desigualdades sociais e pela
desestruturação familiar, não sendo reduzido ao indivíduo que a pratica.
Os dados colhidos entre os professores e através da observação dos atos
de violência entre os alunos, assim como das formas de seu enfrentamento
por parte dos agentes da escola levaram a autora a considerar que a escola,
mediante um trabalho de educação ambiental a ser incorporada nas
práticas educativas, tem a possibilidade de se constituir em um espaço de
superação da violência. (ANDRADE, 2001)

Com a abordagem histórica, uma dissertação de mestrado estudou o
processo educacional no município de Santa Maria/RS, resgatando, através
da história oral e documental, as significações imaginárias dos professores.
(COSTA, 1997) Nesta mesma linha, outro estudo, focalizando o cotidiano
escolar, analisou as concepções de aprendizagem subjacentes ao discurso
dos professores de séries iniciais de escolas municipais no Paraná,
verificando que tais concepções se afastam da concepção de aprendizagem
subjacente ao discurso dos documentos oficiais. (TEIXEIRA, 2000)
Também, analisando o cotidiano da escola, uma tese de doutorado investiga
algumas práticas de organização do trabalho escolar no interior de escolas
municipais em Belo Horizonte, estudando as representações de professores,
reforçando em suas conclusões o pensamento de alguns autores sobre a
força dessa cotidianidade. (GARCIA, 1995) Por seu turno, um trabalho de
pesquisa realizado na cidade de Aracaju/SE analisou o papel do pedagogo
na escola pública municipal, que, segundo a autora, carrega em sua prática
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82 pedagógica as marcas sociais de um elemento inútil e inoperante,
considerado um agente que não contribui para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem dentro da instituição escola. Segundo a
autora, tem sido difícil para os pedagogos demonstrarem a importância do
papel mediador e mobilizador do seu trabalho escolar e propõe no seu
estudo algumas estratégias para o resgate dessa valorização profissional.
(ASSIS, 1997)

Também nessa linha voltada à valorização profissional, outra
dissertação analisou a identidade do professor de ensino fundamental, a
partir do cotidiano da escola pública de Maceió/PB. Com isto, estudou as
representações sociais presentes nesse cotidiano, na formação e na
prática desse professor, relacionando o seu objeto de estudo ao contexto
histórico atual evidenciado, segundo a autora, pela crise social, política,
econômica e educacional do país. (FREITAS, M., 1998)

Voltado para as características do corpo discente, um estudo
desenvolvido na rede municipal de Curitiba relacionou a vida escolar dos
alunos de 81 escolas com o tipo de trabalho por eles desenvolvido fora do
horário das aulas, mostrando que os professores precisam conhecer as
informações dessa natureza sobre os seus alunos. Com isto, enfatiza no
trabalho a necessidade de elaboração de propostas para o desenvolvimento
da atividade escolar que levem em conta este aspecto da vida destas crianças.
(URBANETZ, 2000) Por outro lado, uma pesquisa-ação serviu de suporte
metodológico para um estudo realizado com professores da rede municipal
de ensino de Porto Alegre, num processo de formação continuada. Foram
desenvolvidos processos coletivos buscando ampliar conhecimentos e
representações ligados às ideias de inclusão de alunos que apresentam
problemas no aprender, que tanto podem ser causados por fatores orgânicos
como por outras circunstâncias, relacionadas à vida sociocultural, segundo
a autora. Desta forma, além de proporcionar um processo dialógico de
formação entre os professores sobre o tema pesquisado, a autora concluiu a
dissertação refletindo sobre os processos inclusivos no ambiente escolar, a
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formação continuada de professores ligada à metodologia de pesquisa-ação e
o referencial sociohistórico de suporte da pesquisa. (CENDRON, 2003)

Nesta direção de analisar situações problemáticas ligadas ao processo
de ensino-aprendizagem, outro trabalho desenvolvido no município de
Caxias do Sul/RS, especificamente em uma escola municipal, estudou o
estigma das crianças das classes populares que sofrem o fracasso escolar. A
autora buscou nas trajetórias de vida dos sujeitos vítimas desse fracasso e
submetidos a políticas públicas de correção de fluxo, como vivem e
percebem essa intervenção e em que medida essa experiência toca em sua
autoimagem e autoestima. Para a autora, esses aspectos têm que ser
considerados nos programas de formação de professores, na formulação de
políticas públicas e no planejamento de trabalhos na sala de aula.
(CHIARADIA, 2002) Próxima a esse tema, outra dissertação analisou a
participação da família e da escola na configuração dos percursos escolares
dos alunos participantes do Programa de Aceleração da Aprendizagem em
Minas Gerais (PAA), a partir de 1998, que pretendia fazer a correção do
fluxo escolar, transformando os itinerários escolares dos alunos com
dificuldades, em percursos de sucesso. Dessa análise, a autora concluiu que
não havia na situação estudada, uma relação direta entre as estratégias
educativas familiares e as situações de sucesso ou dificuldades dos alunos
nesse processo, sugerindo que o "bom desempenho" escolar nesse
programa poderia estar vinculado a aprendizagens construídas a partir de
novas relações que os alunos estabelecem com o saber e com o mundo
escolar. (LAGES, 2001)

Ao analisar a escola pública voltada para o atendimento da clientela das
classes populares, outra dissertação verificou as expectativas de professores
e alunos sobre a instituição escolar em um município do Rio Grande do
Sul, constatando problemas e dificuldades que defrontam educadores e
educandos no dia a dia na escola, apesar de verificar que os alunos e suas
famílias continuam acreditando que a escola prepara para a vida e que ela
contribuirá para a superação do seu estado de pobreza. (ROSA, E., 1998)
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84 Dois trabalhos, por outro lado, investigam a organização do trabalho escolar
e as concepções dos professores a respeito da aprendizagem nas primeiras
séries. Suas análises demonstraram lacunas na formação do professor.
(GARCIA, 1995; TEIXEIRA, 2000)

Ligado aos aspectos de formação de professores situa-se, também, um
estudo desenvolvido na rede municipal de ensino de Ituiutaba/MG, ao analisar
os saberes e práticas das professoras alfabetizadoras da zona urbana e rural,
com o objetivo de compreender e delinear esses saberes e práticas, buscando
configurar conceitos ligados às suas práticas pedagógicas. Para a autora, a
distância entre teoria e prática ainda não foi superada na formação e na prática
dessas alfabetizadoras, apesar do vasto campo teórico produzido por
especialistas da educação, psicólogos, linguistas e pedagogos. Para esta autora,
grandes desafios permanecem nesta área, no que se refere à formação
continuada, ao planejamento do trabalho educativo e à redefinição da prática
docente no campo da alfabetização. (CUNHA, 2002)

Com a apresentação desses 78 trabalhos, que se concentram em aspectos
das atividades-fim vivenciados em escolas municipais, que, em certo sentido,
demonstram características da educação oferecida nas redes de ensino
mantidas pelos municípios nas várias regiões brasileiras, conclui-se a análise
do levantamento da produção acadêmica realizada no período de 1995 a 2004
sobre temas fundamentais que tocam as políticas educacionais brasileiras. A
seguir, procura-se sumarizar os pontos principais que a coleta dessas
informações suscitou, esboçando uma análise das tendências observadas na
escolha dos temas focalizados nas pesquisas levantadas.

Considerações finais

Conforme consta na sua introdução, este trabalho teve o objetivo de
apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico e analítico da
produção acadêmica desenvolvida recentemente no Brasil sobre
democratização e descentralização da gestão educacional, do processo de
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municipalização do ensino fundamental, assim como sobre aspectos do
processo educacional investigados em escolas municipais do país,
levantamento este desenvolvido como primeira etapa de um projeto de
pesquisa.

Com isto, reuniu, em um primeiro conjunto, os trabalhos que discutem
questões teóricas ligadas à descentralização e gestão da educação e do ensino
em diversos níveis de abrangência e que analisam experiências desses
fenômenos no âmbito dos governos estaduais. Neste sentido, tomou como
parâmetro de análise neste conjunto os princípios e conceitos relacionados
à descentralização e à municipalização e os estudos sobre a gestão de sistemas
no nível dos Estados federados, destacando aqueles trabalhos que
evidenciavam o movimento da descentralização da gestão dos governos
estaduais visando à transferência da responsabilidade da oferta do ensino
fundamental para os municípios. Também com esta abrangência foram
considerados os estudos que demonstravam os processos de
descentralização que se operavam no interior das suas  escolas. Um segundo
bloco congregou os trabalhos que tratam de aspectos da descentralização
da gestão da educação e dos reflexos do processo de municipalização no
âmbito dos municípios. Desta forma analisou avaliações sobre a gestão nos
sistemas municipais e nas escolas. Um terceiro eixo de análise reuniu os
trabalhos que analisaram aspectos do processo educacional vivenciado nas
escolas municipais.

O levantamento e análise da bibliografia coletada, pois, neste trabalho,
oferece uma visão bastante panorâmica da produção acadêmica realizada
no Brasil nos últimos dez anos sobre estes temas e pode representar um
ponto de partida para aqueles que queiram aprofundar nesta área do
conhecimento. Além disso, constituiu subsídio valioso para o
desenvolvimento da pesquisa da qual foi dado origem. Deve-se acrescentar
que, por se tratar de um levantamento realizado a partir dos resumos de
trabalhos de teses, dissertações e de artigos publicados, seus resultados
apresentam as limitações próprias desta natureza de fontes, em termos de
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86 informações essenciais para a compreensão dos objetos de estudo
analisados, das metodologias utilizadas, assim como dos resultados obtidos
nas investigações. Mesmo assim, um trabalho acurado sobre o material
coletado deu conta de traçar os contornos dessa produção e das principais
temáticas escolhidas pelos pesquisadores nesse campo do conhecimento.

Fazendo uma retrospectiva dos pontos importantes detectados,
ressaltam-se em um primeiro plano de abordagem bastante geral, os
trabalhos que se concentraram na discussão teórica e reflexiva sobre
conceitos e princípios ligados à descentralização da gestão educacional e
municipalização do ensino, relacionando tais conceitos e princípios aos
da democratização da educação, da participação política e da autonomia,
muitos deles com referências empíricas analisadas sobre os processos
implementados a partir desses princípios na realidade brasileira no âmbito
das unidades federadas.

Foram 40 trabalhos que, ora tentam elucidar a compreensão desses
conceitos e princípios, ora analisam a forma como esses conceitos são
aplicados ou utilizados no planejamento e nas medidas de gestão
educacional. Alguns deles apontam avanços no setor educacional com
relação às práticas democráticas decorrentes da aplicação desses conceitos
na efetivação das políticas públicas em educação. Outros apontam as
controvérsias entre a formulação e realização dessas políticas, referindo-se
a resultados negativos de algumas medidas adotadas pelos governos, sob o
rótulo da descentralização como prática democrática, que, na realidade,
correspondem ao emprego equivocado desse conceito, por sua vez
equivalente ao conceito de desconcentração dos encargos e serviços
educacionais para as bases dos sistemas. Neste sentido, alguns autores
percebem um conflito latente entre centralização e descentralização, na
medida em que algumas práticas de gestão se manifestam contraditórias
em relação ao discurso que as anunciam. Com isto, verificam que, em
muitos casos, a agenda das reformas mostra práticas conservadoras, com
uma retórica progressista.
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Uma boa parte desses autores fazem críticas contundentes à
implementação das reformas educacionais dos últimos tempos no Brasil,
sob a égide da descentralização, fazendo uma relação dessas reformas com
os aspectos da globalização, da reforma do Estado e da adoção de políticas
de cunho neoliberal, no Brasil e na América Latina, em geral. Reformas que
fazem transferir as responsabilidades da prestação dos serviços educacionais
para os municípios, as escolas e a sociedade, sem que estes tenham as
condições mínimas para que possam desenvolver um trabalho de qualidade.
Nesta direção, fazem referência à desconstrução do sistema educacional
brasileiro, principalmente pela via da municipalização, na medida em que
tais políticas centralizam as decisões, ao mesmo tempo em que descentraliza
a execução dos serviços e as responsabilidades, reforçando ainda mais as
desigualdades na oferta da educação. Outros ainda chamam a atenção para o
caráter ideológico que a aplicação desses conceitos inerentes a essas políticas
carrega, contribuindo, assim, para o retorno de teses positivistas e
pragmatistas referentes aos objetivos educacionais, deste modo servindo a
determinados interesses, que terminam por reforçar a exclusão social na
área da educação.

Sente-se, por outro lado, nessa literatura, a carência de estudos que
analisam as novas relações federativas que foram estabelecidas desde a
Constituição Federal de 1988, que poderiam servir para o processo da
descentralização atrelado ao conceito de democracia. Apenas cinco
trabalhos voltam-se para este tema, tentando verificar as inovações neste
sentido. Mesmo assim, com resultados pouco significativos quanto à
constatação de mudanças que possam configurar um novo ordenamento
nessas relações, sobretudo no que diz respeito ao regime de colaboração
entre entes federados, conforme sinalizam os textos legais vigentes. Por
outro lado, uma vertente da descentralização da gestão e da
municipalização do ensino é analisada em um número considerável de
trabalhos que estudam as mudanças recentes derivadas das políticas de
financiamento da educação, sobretudo do ensino fundamental. Os autores
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88 quase são unânimes em concluir nos seus trabalhos que tais políticas têm
como substratos a desresponsabilização do Estado para com a educação e o
aumento dos encargos dos municípios e da comunidade para a oferta e a
manutenção dos seus serviços.

Em um segundo plano de análise neste balanço da produção acadêmica
sobre estes temas situam-se os trabalhos que analisam experiências de
descentralização e municipalização desenvolvidas no nível dos estados da
Federação. Foram vários os trabalhos que examinaram as administrações
dos governos, através de programas e projetos implementados com esses
objetivos, tanto na descentralização da gestão dentro dos seus próprios
sistemas de ensino, como na descentralização com vistas à transferência da
oferta do ensino fundamental para os municípios. Neste sentido, detectaram
alguns avanços em termos da descentralização da gestão, no entanto,
verificaram limitações dos programas analisados que comprometem a
consolidação de um projeto educacional de bases democráticas. Na análise
dessas experiências, os autores também veem contradições entre os
objetivos de descentralização anunciados e a implementação de uma gestão
baseada na racionalidade administrativa e no padrão autoritário de
implantação desses programas e projetos. Deste modo, eles enfatizam a
predominância nessas propostas, que tentam se efetivar na prática, de um
pragmatismo empresarial, com fundamentos na Administração Científica,
a ser transplantado na administração escolar, utilizando-se, em alguns casos,
do modelo da Gestão pela Qualidade Total, como método de se alcançar a
eficiência do processo educacional.

Apesar da existência desses estudos com uma dimensão crítica
acentuada sobre as experiências de descentralização da gestão nos estados
da federação, aparecem outros que apreciam de forma positiva as
estratégias de participação e de descentralização da gestão dos sistemas
nesse nível, que, segundo eles, têm possibilitado a ampliação do espaço
público de discussão e de decisões, levando a supor que esse processo tem
levado em alguns casos, ao avanço do exercício da cidadania,
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especialmente no que diz respeito à escolha de dirigentes das instituições
escolares.

Sobre os programas de municipalização do ensino empreendidos pelas
administrações dos governos estaduais, os autores têm detectado uma série
de dificuldades. São muitos os obstáculos para a efetivação das transferências
dos encargos em termos de oferta do ensino das redes estaduais para as
redes municipais. Nesta linha de pensamento é considerado que o regime
de colaboração que deve ser estabelecido entre os entes federados, a que se
referem os textos legais, apesar de surgir de um pressuposto forte de
participação, termina se convertendo em um regime em que a contribuição
mútua entre tais entes em torno de um objetivo comum é patrocinada por
um Estado fortemente marcado por ordenamentos centralizadores. Na
realidade, esta é uma das contradições que outros estudos já comentados
aqui apontam ao verificar a diferença entre os objetivos declarados das
políticas e a aplicação das medidas que visam à descentralização da gestão da
educação, seguindo os ditames das recentes reformas.

Dentre os trabalhos que têm como foco as políticas de descentralização
no nível dos sistemas estaduais de ensino, alguns se concentram nesse
processo experimentado internamente nas unidades escolares ou nas
relações destas com os seus respectivos sistemas. Sob esse enfoque são
estudados alguns mecanismos de descentralização como: a atuação dos
conselhos escolares, o processo de elaboração do projeto político-
pedagógico, o processo de escolha dos dirigentes escolares, a própria prática
administrativa da direção e os procedimentos políticos e gerenciais que se
estabelecem entre as escolas e o órgão central do sistema. Na maioria dos
estudos pesquisados, mesmo reconhecendo alguns avanços no que concerne
à democratização e à descentralização da gestão escolar, os autores concluem
que tais mecanismos ainda necessitam se concretizar como formas
democráticas de participação nas decisões. Embora visualizando
possibilidades de avanços nesse sentido, as pesquisa detectaram limites
que devem ser transpostos com ações mais efetivas.
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90 Em outra categoria, o levantamento categorizou os estudos e pesquisas
que dirigiam suas atenções aos fenômenos da descentralização da gestão e a
municipalização do ensino tendo como campo analítico a manifestação
desses fenômenos nos municípios. Neste ponto, constatou que uma parte
considerável dos estudos concentrou suas atenções em avaliar a gestão dos
sistemas municipais. Alguns estudos chegaram a uma visão otimista em
relação a essas experiências analisadas como a elaboração do Orçamento
Participativo, a instalação e desenvolvimento de Fóruns Municipais de
Educação, como práticas democráticas de planejamento da educação
municipal e o fortalecimento de uma cultura democrática no trato da coisa
pública. Outros estudos, porém, não deixaram de verificar as tensões e
dificuldades de se implementar uma gestão democrática nesses sistemas
em face da confluência de várias forças que interagem no espaço público,
como resistências de alguns agentes ou as dificuldades do próprio poder
público em lidar com novas situações.

Outros estudos detectaram diferentes aspectos das experiências de
gestão avaliadas. Em um caso, verificou-se a convivência de formas
tradicionais de gestão com estratégias inovadoras. Em outro caso, os
resultados do processo de descentralização culminaram em reforçar a
base oligárquica, conservadora e clientelista do exercício do poder que se
desenvolvia historicamente. Foi, também, observada a resistência de
segmentos dos sistemas para assimilarem novos procedimentos
inspirados em princípios democráticos. Por exemplo, verificou-se a reação
dos professores contra a diminuição do seu domínio dentro da escola, foi
analisada a relação que se estabelecia entre as escolas e os sistemas na
implementação das medidas visando à descentralização, foram analisados
os programas e projetos implantados pelos sistemas que visavam à
melhoria do processo de ensino, como os referentes à aceleração da
aprendizagem, a melhoria do fluxo escolar e a adoção de novas formas de
organização pedagógica do processo de ensino. Em geral, a implantação
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desses programas era feita com dificuldades e resistências de alguns
segmentos das comunidades escolares.

Especificamente analisando os impactos da municipalização do ensino,
verificando seus reflexos nos municípios situaram-se 18 estudos. Sob esta
ótica, foram analisadas as medidas concernentes à gestão da transferência da
responsabilidade e dos serviços educacionais entre as redes de ensino, as
dificuldades, os insucessos desses empreendimentos. Alguns autores
detectaram o pouco alcance das medidas de descentralização sob a égide da
municipalização, pelas dificuldades do novo ordenamento estabelecido
pelas políticas adotadas, chegando alguns a sugerir que a municipalização
devesse ser um processo gradual para que fossem logrados melhores
resultados. No mesmo sentido de se averiguar em que medida tem se
processado o fortalecimento da educação municipal, outros autores
analisaram a atuação de alguns conselhos municipais de educação, como
uma instância importante no estabelecimento e acompanhamento da
execução das políticas públicas educacionais dos municípios. Alguns
trabalhos evidenciaram pontos positivos no seu desempenho, indicando
que os conselhos analisados foram responsáveis pelo aumento da
transparência nas decisões e que os mesmos passaram a figurar como
instância política de catalisação da vontade da comunidade.  Outros estudos,
porém, observaram a carência de posicionamento político, de estrutura e
capacitação desses órgãos para se constituírem como representantes da
comunidade no sentido de contribuírem para a formulação e fiscalização da
execução das políticas educacionais dos municípios pesquisados.

Com relação aos impactos no município da implantação do Fundef, os
trabalhos apresentam análises variadas. Detectam efeitos positivos, de um
lado, principalmente, no aspecto da formação e valorização dos professores,
no aumento das matrículas do ensino fundamental e no aumento dos aportes
financeiros para o ensino no município. No entanto, outros estudos tecem
críticas à diminuição do financiamento para a educação infantil. Também,
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92 nesses estudos, foi detectada a incidência dos vícios da burocracia e da
administração pública tradicional na gestão do Fundo, com características
patrimonialistas, concentradoras e conservadoras.

Outros estudos sobre a educação municipal sinalizam para os
problemas de formulação de políticas específicas, levando em conta os
perfis das demandas. Observaram-se o desprestígio da educação infantil
no cômputo das políticas de educação do município, as dificuldades de
estabelecer políticas definidas que dessem suporte à oferta do ensino de
qualidade na modalidade da educação especial e os problemas de
implementação de programas adequados para a educação de jovens e
adultos. A descentralização da merenda foi analisada em quatro pesquisas,
observando-se problemas nesse processo, como a incongruência entre o
discurso e as práticas da política de descentralização adotada, limitações
da atuação dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar e a
convivência de velhas práticas não coerentes com as políticas de
descentralização programadas.

Neste bloco de estudos que analisaram a gestão dos sistemas municipais
de ensino uma parte deles se deteve às questões das políticas da educação
no campo. Os resultados desses estudos não são otimistas com relação ao
trato dos sistemas municipais sobre esta questão, denotando a ausência de
uma política definida para esta modalidade de educação, práticas
conservadoras, sem se levar em conta as condições de vida e de trabalho
desse alunado específico, em geral, sem associar a educação às questões
agrárias. Um estudo, no entanto, analisou a experiência do Pronera onde
esses aspectos são observados. Neste sentido, alguns estudos apontam para
a existência de um debate sobre a necessidade ou não de que seja pensada
uma escola diferente, levando em conta as especificidades do ambiente rural,
mas que não demonstra grandes avanços nos resumos dos trabalhos
analisados.

Também neste bloco de trabalhos que analisam a política de educação
no âmbito dos municípios, tendo sempre presente a preocupação em
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verificar as políticas municipais de educação adotadas e sua relação com os
processos de descentralização da gestão e municipalização do ensino,
figuram 20 estudos que abordam a gestão educacional praticada no nível
das escolas municipais. Sobre a introdução de mecanismos da gestão
democrática implementados nessas escolas os pesquisadores também
concluíam que os avanços conseguidos foram limitados. Da mesma forma
como outros estudos já analisados neste documento referentes às
experiências de gestão democrática em escolas das redes estaduais, os
autores que estudaram esta questão nas escolas municipais detectaram
experiências tentando a implementação do modelo da gestão empresarial
na administração escolar. Outros trabalhos que analisaram o desempenho
dos conselhos escolares nessas escolas concluíram que seus dados levam a
acreditar que apenas a existência ou a instalação desses órgãos colegiados
não garante uma gestão participativa nas escolas. Por outro lado, para outros
autores, o mecanismo de eleição de dirigentes das escolas, também tem
sido configurado como um processo de difícil implantação. Ao se referir ao
processo de elaboração da proposta pedagógica nas escolas e à atuação da
gestão da escola com o Programa Dinheiro Direto na Escola nessas escolas,
outro autor indica que este instrumento pensado para ampliar a autonomia
da escola se apresentou de fraco poder de participação nos contextos
investigados e que não vem se constituindo em mecanismo de práticas
democráticas nas escolas. Os autores consideram que estes novos projetos
têm demonstrado ser de pouca contribuição para a conquista da autonomia
das escolas pesquisadas.

Em um terceiro conjunto de trabalhos, o levantamento caracterizou
um grupo de pesquisas que contemplaram variados temas do processo
educacional desenvolvido em escolas municipais. Neles, aspectos
pedagógicos foram analisados no campo da educação especial, da educação
infantil e da educação de jovens e adultos; foram analisados aspectos das
práticas de ensino em várias áreas do conhecimento, apresentando os
estudos, propostas metodológicas fundamentadas nos resultados de
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94 experiências feitas na rede de escolas, com vistas a fornecer subsídios para
a prática docente com sucesso; foram analisados processos de organização
do trabalho pedagógico e questões curriculares, sempre com vistas a
proporcionar meios para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
Foram encontradas várias pesquisas que tinham como tema a formação
continuada de professores, tendo sempre presente o princípio da valorização
das trocas de experiências e a reflexão coletiva sobre o que acontece no
cotidiano da escola, como estratégia de aperfeiçoamento do trabalho
docente. Significativos, também, foram os trabalhos de cunho
socioantropológico que analisaram aspectos da realidade escolar.

Verifica-se que os processos de descentralização da gestão da educação,
da municipalização do ensino como políticas públicas empreendidas no
conjunto das reformas que se desenvolveram a partir de 1990, no Brasil,
assim como sobre a educação municipal ainda têm muito a caminhar, dados
os achados que esses estudos têm evidenciado. O esforço de implantar
mecanismos democráticos no setor educacional, como pode ser observado,
tem interfaces com formas divergentes de pensamento e de interesses,
conforme assinalaram os estudos apreciados, provocando, estas interfaces,
resultados contraditórios aos objetivos anunciados que a maioria dos
estudos aqui analisados evidenciou. No entanto, acredita-se que sempre
existe um espaço a conquistar nas sociedades democráticas e que só a
experiência e o desenvolvimento das práticas sociais podem fazer avançar a
educação no campo do direito. Tais práticas, imbuídas de um compromisso
com uma educação que atinja a todos, podem criar condições para a
efetivação de um processo educacional verdadeiramente democrático, que
possa ser direcionado ao usufruto dos benefícios da participação coletiva
nos processos de decisão e da igualdade de oportunidades, conforme
preconizam os direitos à educação, garantidos pelos Estados Nacionais do
mundo contemporâneo.

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que o levantamento realizado
sobre a produção acadêmica em torno dos aspectos que se ligam às políticas
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de democratização e descentralização da gestão da educação e da educação
municipal revela o crescimento das preocupações com os rumos dessas
políticas empreendidas no Brasil nos últimos tempos. Mesmo que de forma
dispersa no território nacional, as instituições de ensino e de pesquisa têm
estado atentas para os novos movimentos e as novas dinâmicas do setor
educacional, ampliando o espectro de temáticas que podem dar conta da
compreensão dos efeitos dessas políticas.
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