
 

Municipalização do Ensino Fundamental. Um avanço na qualidade. 
 
 
  A abordagem do tema que envolve a ‘municipalização do ensino fundamental’ é, 
antes de tudo, decorrente de uma previsão de natureza constitucional. O texto da Carta da 
República já faz a divisão executiva da área de educação em níveis hierárquicos de 
gerenciamento, através das três esferas de poder político-administrativo. 
 
  Trata-se igualmente da adequação do efetivo exercício de comando sobre a 
educação, com a relocação do centro de poder, mediante a participação das secretarias 
municipais, aumentando ainda mais sua responsabilidade e espaço administrativo.  
 
  A municipalização do ensino fundamental tem justificativas técnicas, legais e 
fáticas, especialmente pelo fato de que, tanto professores como diretores, além dos próprios pais 
e alunos, podem ter uma relação mais próxima ao tornar o município responsável pela gestão 
educacional, trazendo para o âmbito local o poder decisório. 

 
  Por certo, um dos principais benefícios é que os professores estarão mais seguros 
e ao mesmo tempo mais vigiados, com maior suporte para aplicar o seu trabalho. Evidentemente, 
a nova situação criada poderá ensejar algum desconforto àqueles profissionais que sempre se 
valeram da distância do Estado e da absoluta falta de controle gerencial, operacional e de 
cumprimento efetivo dos contratos de trabalho firmados, para se beneficiarem de alguma forma, 
seja desempenhando abaixo das necessidades técnicas exigidas pelo cargo, ou deixando de 
cumprir com a carga horária contratada. 
 
  E essa situação é de real preocupação, na medida em que grande parcela da carga 
horária contratada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao magistério público, está 
fora da sala de aula. As razões são as mais diversas, desde as inúmeras cedências, ocupação de 
funções e tarefas administrativas e burocráticas, até o cumprimento parcial da carga horária, em 
vista da má distribuição de turmas em relação ao professor.   
 
  A municipalização do ensino fundamental colocará, se não um ponto final nesta 
questão, pelo menos irá minimizar a situação existente em toda rede estadual, fator de difícil 
controle em decorrência da centralização e do porte da estrutura. A proximidade administrativa 
que passa a ser exercida para com os profissionais de educação, poderá certamente reorganizar 
a prestação de serviços nesta importante área, especialmente no ensino fundamental. 
 
  No Brasil, os municípios são responsáveis por fornecer a educação de base, ou 
seja: creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino fundamental (7 
a 14 anos).  



 

  As regras para essa etapa da educação já são mais consolidadas: desde 1971, todas 
as crianças a partir de 6 anos devem estar no ensino fundamental (a partir de 2010, o ensino 
fundamental passou a ter nove anos de duração). Nessa área, temos sido mais bem-sucedidos: 
mais de 98% das crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos estão na escola. Mas isso 
é uma conquista recente, já que a média de tempo de estudo de um adulto no Brasil ainda é de 
apenas sete anos (ou seja, menos tempo do que o ensino fundamental completo). 
  
  Graças à intervenção do Poder Público, a projeção é que o aluno, ao longo de sua 
vida escolar, receba um ensino público e gratuito de qualidade. O ensino fundamental fica, então, 
a cargo dos municípios, o ensino médio sob a responsabilidade dos governos estaduais e o ensino 
superior a cargo do governo federal. O problema é que, no meio desse caminho, há inúmeros 
desvios, como a dificuldade dos governos federal, estadual e municipal em estabelecer metas 
conjuntas. 
 
  Ao instituir, em 1º de janeiro de 1998, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), o governo federal incumbiu 
os municípios de assumirem a responsabilidade pelo ensino fundamental, mas não os obrigou a 
isso. A estratégia para atrair o interesse de prefeitos a assumirem tal compromisso foi liberar 
recursos. 
 
  O FUNDEF, e atualmente o FUNDEB, elevou e garantiu melhores salários aos 
professores, bem como incentivou o aumento do número de matrículas no ensino fundamental. 
Não há dúvidas de que o Fundo tornou-se um atrativo para vários administradores municipais. 
O município deve aplicar na educação 25% da sua receita, provenientes do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Municípios, e da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Esse dinheiro deve ser gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público 
e na valorização do magistério.  
 
  No caso da municipalização do ensino fundamental, ao contrário das demais áreas 
que estão sendo municipalizadas ao longo dos últimos anos, desta vez os recursos também serão 
aportados aos cofres do erário local, pois eles integram um Fundo redistribuído em face das 
matrículas dos alunos.  
 

 E é por este singelo detalhe que os Governos Estaduais claramente não faziam 
questão de passar a responsabilidade do ensino fundamental aos entes municipais, pois ocorre 
igualmente a transferência dos recursos correspondentes àquelas matrículas.  

 



 

 O valor mínimo nacional por aluno/ano dos anos iniciais do ensino fundamental 
urbano foi estimado para 2017 em R$ 2.875,03, podendo chegar a R$ 4.377,74 por aluno, se a 
escola for de tempo integral.  
 
  É preciso instaurar novas formas de gestão, especialmente na educação 
fundamental, buscando implantar um ensino de qualidade aos alunos da rede pública, tendo em 
vista a ineficácia dos grandes sistemas, que não podem responder às demandas geradas com a 
mesma agilidade dos Municípios. A proximidade com o Poder local, através da Secretaria de 
Educação ou do Gabinete do Prefeito, determina soluções mais imediatas nos diferentes 
procedimentos e níveis de gerenciamento da área, aumentando a eficiência dos serviços. 
 
  Desta forma, um processo de municipalização do ensino fundamental que leve em 
conta as peculiaridades e necessidades dos entes locais, pode representar um avanço 
significativo para a melhoria da qualidade da educação. Muito embora os recursos financeiros 
sejam de vital importância no caso em exame, os Municípios tem como meta prioritária a 
qualificação e a organização do sistema de ensino fundamental no âmbito local. 
 
  As questões como patrimônio e pessoal devem ser resolvidas mediante a definição 
de critérios abrangentes e claramente discutidos entre o Estado e os Municípios, tornando-se 
efetiva através da firmatura de convênio que contemple o universo de ações a serem 
empreendidas pelas duas partes envolvidas, bem como legislação própria laborando no mesmo 
sentido. 
 
  Os casos e situações peculiares, fruto de problemas pontuais de cada Município 
em relação à aplicação mais adequada da legislação e do processo de municipalização, devem 
ser tratados no âmbito estrito do convênio firmado entre Estado e Prefeitura. No documento, 
todos os eventuais interesses dissonantes podem ser ajustados, inclusive a previsão dos recursos 
financeiros e da manutenção do patrimônio transferido. 
 
  Ainda no texto do convênio, podem ser previstas: 
 
  I - a forma de transferência/cedência/cessão dos prédios da Secretaria Estadual 
para o Município e a sua utilização, isolada ou conjunta. No caso de uso exclusivo, cabe a 
Prefeitura manter a totalidade da edificação, ajustando valores correspondentes no termo de 
convênio; quando o prédio é compartilhado com o ensino médio, a alternativa é estabelecer uma 
regra clara de ocupação do mesmo por turnos ou salas de aula. Os dois níveis de ensino poderão 
conviver pacificamente no mesmo local e o custo de manutenção poderá ser devidamente 
negociado entre as partes, sob a gerência do Município; 
 



 

  II – no caso de pessoal, o termo de convênio, tendo como base a legislação 
estadual, deve tratar pontualmente de cada caso. A transferência é somente de comando 
administrativo e gerencial, pois os servidores estaduais manterão seu vínculo originário e as 
vantagens estatutárias previstas no plano de carreira do magistério, sem qualquer prejuízo 
funcional. Quanto aos recursos para a manutenção da folha de pagamentos, as partes devem 
buscar um encontro de contas para não haver déficit a qualquer dos entes federados, já que 
o valor anual do FUNDEB acompanhará a matrícula do aluno que passará a ser municipal; 
 
  III – situações de diferenças salariais entre os professores, também poderão ser 
resolvidos no âmbito do convênio, evitando as distorções e nivelamentos remuneratórios 
diferenciados para as mesmas atividades. 
 
  Transporte Escolar 
 
  A municipalização total do ensino fundamental resolve praticamente a totalidade 
dos problemas, cronificados ao longo dos últimos 20 anos, com a parcial cobertura dos custos 
do transporte escolar dos alunos da rede estadual. O valor de cada matrícula dos alunos será 
transferido ao ente municipal, que poderá financiar integralmente o referido transporte, pois não 
dependerá mais do repasse do Estado, mas a situação se inverterá, cabendo ao Estado receber 
parte dos valores do FUNDEB para auxiliar no custeio da folha dos professores. 
 
  Certamente, será equacionado definitivamente o já tão conhecido entrave do 
começo de cada ano, quanto aos valores que o Estado destina de seu orçamento para que os 
Municípios realizem o transporte de seus alunos. Ainda restará em aberto o transporte dos alunos 
do ensino médio, mas os entes municipais ficarão com a maior parte dos recursos destinados 
pelo fundo. 
 
  Nesta sucinta análise sobre os aspectos positivos e circunstâncias da 
municipalização do ensino fundamental, todas as partes envolvidas acabam sendo beneficiadas.  
 
  Para os Municípios: 
 
  a) ocorre a transferência de todo o patrimônio estadual, estrutura física e de pessoal 
para ser gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
  b) o município poderá utilizar todo o quadro de professores do Estado para, 
juntamente com sua rede, reorganizar o quadro de pessoal por escola, evitando abusos e excessos 
que até hoje tem se verificado com freqüência; 
 



 

  c) poderá contar com mais professores para implantar um sistema único de ensino 
municipal, racionalizando pessoal e espaço físico, em relação às escolas e seus prédios, que 
hoje se localizam muitas vezes lado a lado; 
 
  d) receberá os recursos financeiros do FUNDEB de acordo com o número de 
alunos matriculados na rede de ensino fundamental, sem a necessidade de criar uma disputa por 
matrículas com o Estado, como ocorre atualmente; 
 
  e) poderá ampliar e melhorar a qualidade do ensino, na medida em que se unificam 
não somente a estrutura e o quadro de pessoal, mas o comando e o gerenciamento pedagógico e 
de gestão educacional. 
 
  Para o Estado, a situação pode representar um significativo avanço, mesmo com a 
redução dos recursos financeiros das matrículas, pois não haverá mais a necessidade de 
contratação permanente de professores para o magistério estadual, pelo menos na rede de 
ensino fundamental, porquanto, se aplicada a racionalização de uso do material humano, 
certamente haverá sobra de carga horária e de pessoal, a ser alocada em outras atividades 
educacionais complementares. 
 
  De qualquer forma, apesar do processo de transferência de escolas, professores, 
funcionários e alunos se constituir em objeto de polêmica e estar permeado de dúvidas, essa 
aproximação parece contemplar a reivindicação pela ampliação da participação dos atores 
escolares e da comunidade, pois os canais de comunicação são encurtados e os conflitos gerados 
nesse processo são negociados diretamente com os gestores dos sistemas municipais. 
 
   Poderá ocorrer um aumento dos encargos administrativos, pedagógicos e 
financeiros para os municípios, considerando que nas Secretarias Municipais não existe uma 
cultura burocrático-administrativa e financeira, pois todo o conjunto normativo ainda é de 
responsabilidade restrita da esfera estadual. Contudo, a vantagem em assumir o sistema de 
ensino fundamental compensa com larga margem estes percalços de natureza meramente 
administrativa. 
 
  Assim, é necessário redesenhar as Secretarias Municipais de Educação – seus 
órgãos e fluxogramas – bem como os Conselhos Municipais, visando criar novas formas de 
gestão da política educacional. De um lado, essa situação poderá gestar novas formas de 
relacionamento entre as esferas executivas se a aprendizagem gerada no processo conseguir 
dinamizar os canais de expressão locais, o que demonstraria maturidade política dos atores 
envolvidos, de outro, e talvez o mais importante, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
QUER MUNICIPALIZARO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A TRANSFERÊNCIA DAS 
MATRÍCULAS E DOS RECURSOS. 



 

 
  De igual forma, o conhecimento técnico, pedagógico e de gestão que os 
Municípios tem adquirido ao longo dos últimos anos, certamente evitará qualquer disputa entre 
os profissionais egressos da rede estadual e aqueles que estão no meio local. A rede municipal 
está muito bem equipada, em excelentes condições estruturais, podendo oferecer serviços de 
cada vez melhor qualidade e condições de excelência aos profissionais da educação. 
 
  Em suma, o atendimento municipalizado aproxima mais os profissionais da 
educação, os alunos e seus pais do centro de decisão, facilitando constituir a pauta de 
reivindicações e localizando mais facilmente os conflitos entre estes e os gestores do sistema 
municipal. Contudo, a matéria comporta discussões mais aprofundadas, mas o caminho 
certamente será o de municipalizar o ensino fundamental, conforme previsto na Constituição 
Federal. 
 
 
  É PRECISO AGIR PARA CONSOLIDAR ESTE PROCESSO. 
 
 
   CDP – Consultoria em Direito Público. 


