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RESUMO 
 
 
Neste estudo buscamos compreender o conceito de municipalização do ensino no 
Brasil, pontuando como este processo se configurou de acordo com as leis 
educacionais do país. Através do estudo de caso da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Carlos Dietz, buscamos compreender como este processo ocorre 
elencando suas implicações e conseqüências. Por meio da análise de questionários 
buscamos dialogar com nossos informantes tecendo uma breve compreensão de 
como se efetivou este processo nesta escola, caracterizando- o ao fim dos estudos 
como uma transferência de responsabilidades de aspectos administrativo-
financeiros, sendo desconsiderado que a municipalização de um sistema de ensino 
é um processo complexo, que precisa ser articulado de maneira integrada para que 
se possa elencar e atender aos aspectos administrativos e pedagógicos.  
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CAPÍTULO 1 

 

CONSTRUINDO O PERCURSO PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE 

MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS DIETZ 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Em busca de um tema para minha pesquisa aproveitava cada 

momento em sala de aula ou em conversas com amigos e professores para 

encontrar algo que me despertasse o desejo pela pesquisa / investigação. 

Como que em um despertar numa aula de História da Educação nos 

foi proposto um texto no qual era apresentada a história do ensino fundamental no 

Brasil, sendo este tema aquele que me instigou, principalmente, por estar o Sistema 

Nacional de Educação passando por uma transição muito importante que era a 

implantação do ensino fundamental de nove anos. 

As discussões sobre o ensino de nove anos estavam presentes em 

diversas pesquisas e debates educacionais, mas eu buscava compreender alguns 

aspectos desse novo sistema educacional. Em debates sobre o tema em sala de 

aula nos foi apresentado que de acordo com a LDB 9394/96 era previsto que o 

ensino fundamental fosse preferencialmente, ofertado pelos municípios.  

Neste conjunto de mudanças, o processo de municipalização me 

causou uma grande inquietação e com a orientadora do trabalho traçamos os 

caminhos necessários para que pudéssemos buscar respostas para as dúvidas que 

se apresentavam, pois os debates em sala de aula me levaram a questionar sobre o 

porquê dessa municipalização e de como este processo poderia ocorrer, pois muitas 

escolas estaduais tradicionalmente ofertavam o ensino fundamental e, além disso: 

quais seriam os critérios que norteavam este processo de municipalização? Qual 

seria a reação e participação dos professores e gestores no processo?   

Paralelo a este momento, passei a participar do grupo de pesquisa 

“Ensino de História e Cultura Contemporânea: relações com o saber e perspectivas 

didáticas”, desenvolvido no Departamento de Educação da Universidade Estadual 

de Londrina e coordenado pela Profª. Drª. Magda Madalena Tuma, que como projeto 

interinstitucional compunha o projeto “Peabiru: Ensino de História e Cultura 

Contemporânea” da Universidade Estadual de Campinas.  
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Este projeto acontecia em duas escolas do município de Londrina 

sendo uma na área central - a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Dietz 

e outra na área rural. A Escola Estadual Carlos Dietz estava completando 50 anos e 

corria o risco de ser fechada pelo Estado, ao não ter compromisso da Prefeitura 

Municipal com sua municipalização.  

Em momento de intensa comoção no interior da escola, esta ao 

mesmo tempo em que promovia comemorações relacionadas aos 50 anos de 

existência ininterrupta, denunciava em jornais o descaso tanto do governo estadual 

quanto do municipal sobre as providências que impediriam o fechamento de suas 

portas. 

A comunidade também se manifestava por meio de avós e pais que 

haviam estudado na escola, mas mesmo assim, tanto a proprietária do prédio a 

Associação Faa Di Bruno, como a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria 

Municipal de Educação não assumiam o início de negociações para a busca de 

alternativas que não derivassem para o encerramento das atividades. 

Foi neste contexto que optamos por ter este espaço escolar como 

objeto de estudo visando compreender os princípios que orientavam as 

negociações, e principalmente, como as instituições governamentais conduziam 

aquele processo e o que pensavam os sujeitos sociais diretamente atingidos: 

professores, alunos e comunidade. 

Assim, este estudo compõe-se de três capítulos sendo o primeiro 

direcionado para a exposição da metodologia utilizada e o percurso percorrido, no 

capítulo 2 as legislação no que diz respeito à municipalização, tendo como fonte os 

documentos oficiais como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a 

Constituição Federal (CF), Plano Nacional de Educação (PNE) e outros documentos 

ligados a administração educacional no país, buscando dispositivos legais que 

justificassem a preferência pela administração do ensino fundamental por parte dos 

municípios. 

Respeitando o caráter qualitativo da pesquisa no terceiro capítulo 

será realizada a análise da pesquisa considerando os dados obtidos por meio de 

questionário, observação de campo e entrevista, respeitando-se a forma em que 

foram registrados e transcritos. A análise foi construída com base nos dados 

coletados e agrupados, no intento de se reconhecer elementos que nos permitam, 
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ainda que parcialmente, o entendimento do problema proposto na medida em que se 

recolhe e se examina as informações. 

O processo de análise de dados é como um funil: o foco que no 

início se apresenta mais aberto vai se fechando e especificando o final do processo 

investigativo. Assim, ao iniciarmos a pesquisa nosso intuito era compreender o 

porquê da preferência especificada na legislação para que o município administre o 

ensino fundamental. Ao longo da investigação nosso objetivo foi se ajustando aos 

dados coletados durante a pesquisa tornando-se então o principal foco o processo 

de municipalização da Escola Carlos Dietz em sua fase como escola estadual e 

posteriormente, como escola municipal. 

As conseqüências analisadas se referem às perspectivas dos 

participantes da pesquisa, pois estes agentes estão ligados internamente à dinâmica 

da situação, são os principais atores deste processo e para compreendermos as 

conseqüências devemos nos pautar naqueles que foram diretamente influenciados 

pelo processo. 

 Entendemos que a municipalização se configura como uma das 

modalidades da descentralização do Estado sendo caracterizada como uma das 

principais características das novas reformas das políticas públicas educacionais no 

Brasil. Neste contexto a descentralização, é responsável pela divisão de encargos e 

responsabilidades, sem a contrapartida da divisão de poder de decisão e aparato 

democrático da participação local. 

Segundo Santos (2003), com o processo de municipalização as 

ações para a organização do sistema de ensino passam a realizar-se no âmbito 

local, neste sentido é que surge a confusão com a significação do termo 

municipalização/descentralização, pois é através dessa interpretação equívoca que 

o Estado transfere a total responsabilidade pelo ensino fundamental municipalizado 

a esfera municipal. 

Compreendendo como se configura a municipalização do ensino no 

país, buscaremos no decorrer da pesquisa analisar o caso específico da 

municipalização da Escola Estadual Carlos Dietz. Pautados nas leituras realizadas 

sobre o tema e no diálogo com os informantes compreender como se configurou o 

processo nesta escola. 
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1.1.1 A construção do percurso 

 

Definido nosso objeto de estudo, optamos pela abordagem 

qualitativa na coleta e análise de dados para estudo de caso, por entendermos com 

Lüdke e André (1986, p.13), que “a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de 

dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes”.  

O estudo de caso, como tipo de pesquisa, implica na escolha de um 

caso para ser estudado, tendo interesse próprio, singular e valor em si mesmo. O 

problema enfrentado pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Dietz com 

a indefinição de seu destino foi nosso campo de investigação consistindo como 

objetivo compreender a complexidade da situação vivida pelos sujeitos sociais da 

instituição assim como, a situação legal da escola. 

De acordo com Lüdke e André (1986) o estudo de caso caracteriza-

se em três fases, inicialmente, há a fase exploratória que consiste no 

reconhecimento do campo de pesquisa, num segundo momento há a delimitação do 

estudo e a coleta de dados, neste momento é focalizado o objetivo da pesquisa; e, 

num terceiro momento, há a análise sistemática dos dados coletados culminando na 

conclusão do trabalho. 

A pesquisa foi realizada focando primeiramente os estudos sobre as 

leis que conduzem a municipalização e a análise da justificativa do município de 

Londrina para a não municipalização da respectiva escola. Definido nosso campo de 

pesquisa iniciamos a fase exploratória, o que nos proporcionou a imersão no 

contexto a ser pesquisado, ou seja, buscar uma visão geral da escola para que 

paulatinamente, focássemos as questões levantadas na identificação dos sujeitos 

que seriam nossos interlocutores, assim como as fontes que se constituiriam como 

nossa base documental.  

Nessa fase foram realizados seis dias de observação sendo dois 

dias realizados com a presença da orientadora do trabalho, durante os dias de 

observação a direção da escola estadual proporcionou uma integração com a 

situação vivenciada pela instituição. A observação estava ligada ao levantamento de 

dados em alguns arquivos existentes na escola, como fichas de matricula de antigos 

alunos, fotos de antigas turmas, uma revista editada pela escola para comemorar o 
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cinqüentenário e outras fontes que nos remetiam à história da escola. Eram 

documentos selecionados pelo fato da escola estar completando 50 anos. 

Os dias de observação auxiliaram na compreensão do 

funcionamento da instituição, suas angústias e seus medos, pois nesta fase 

exploratória dialogamos com as gestoras da instituição sobre o possível fechamento 

e a mobilização da comunidade para pressionar a prefeitura pela municipalização. 

 A municipalização estava se configurando para os gestores (diretora 

e coordenadora pedagógica) como via alternativa que impediria o fechamento da 

escola. Os gestores e professores se fortaleceram buscando de forma organizada o 

apoio também da comunidade externa. Para tanto houve manifestação da 

comunidade escolar diante da prefeitura do município e também por meio de 

reportagens na mídia local. 

Em 29 de setembro de 2010 os alunos, escreveram uma carta ao 

então prefeito Homero Barbosa Neto, o que foi amplamente divulgado pela mídia 

(jornais, rádio e televisão), e levada diretamente à Câmara de vereadores de 

Londrina com apenas um pedido assim expressado: “Para que a escola não feche o 

senhor poderia torná-la municipal. Assim seríamos mais felizes e nossos 

irmãozinhos teriam uma escola de qualidade”. 

A Escola Estadual Carlos Dietz pertence à tradição educacional do 

município de Londrina, ao ter sido inaugurada no ano de 1960. Este evento contou 

com a presença de autoridades locais e estaduais além do Bispo Dom Geraldo 

Fernandes, sendo a presença de religiosos relacionada ao fato do prédio pertencer 

ao Seminário São Vicente Palloti que também está localizado no mesmo terreno.  

Esta organização religiosa chegou a Londrina em meados de 1930, 

com o intuito de realizar um trabalho religioso e se instalaram no terreno onde hoje 

estão localizados o Seminário São Vicente Palloti, a Paróquia Nossa Senhora 

Rainha dos Apóstolos e a Escola Carlos Dietz, além de uma instituição de ensino 

privada, o Colégio Portinari antigo Colégio Delta. 

O município de Londrina tem seu início localizado no ano de 1929, 

acontecendo sua fase de expansão na década de 1930 e 1940. O crescimento 

acelerado resultou em diversos problemas de cunho social, como por exemplo, a 

dificuldade dos moradores em freqüentar uma escola. As dificuldades para o acesso 

à educação escolar eram dificultadas pela escassez de escolas e pela dimensão 

territorial do município, “pois é preciso levar em conta que, nesta data, o território do 
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município de Londrina se estendia até as barrancas dos rios Ivaí, Paraná e 

Paranapanema, perfazendo um total de aproximadamente 923.117 alqueires 

paulistas de terras” (BONI, 2009, p. 53). 

Distâncias enormes e escassez de oferta de estabelecimentos 

escolares fizeram com que a Congregação dos Padres Palotinos cedesse parte do 

terreno pertencente ao seminário para a construção da escola. Esta ação foi 

concretizada em 1960 por meio de um convênio entre Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado do Paraná, a Congregação de Padres Palotinos, o Departamento 

de Educação Pública e Assistência Social e entidades londrinenses como, por 

exemplo, a Associação de Assistência a Menores. 

Em 07 de março de 1960 foi fundada a escola Paroquial Padre 

Carlos Dietz com uma construção de 162 m2 de área destinada a atender em torno 

de 300 alunos. Durante toda sua história a Escola Estadual Carlos Dietz passou por 

muitas modificações, ampliando seu espaço físico, chegando a atender 800 alunos. 

No início da pesquisa (2010) a escola era administrada pela 

Secretaria do Estado de Educação e atendia a 263 alunos matriculados na 2ª, 3ª e 

4ª séries, sendo três turmas de 3ª série no período matutino e três turmas de 4ªs 

séries no mesmo período. No período vespertino eram disponibilizadas 3 turmas de 

2ª série. Esta composição indicava que a partir de 2009 não foram ofertadas turmas 

de 1ª série visando à extinção ou municipalização da escola. 

A escola foi municipalizada em 2011 e passou a atender cerca de 

300 alunos de diferentes localidades da cidade, já que a instituição se encontra 

instalada em uma região privilegiada do município de Londrina, ou seja, na Avenida 

Juscelino Kubitschek.  

Sua estrutura física possui um amplo pátio, quadra coberta e 

laboratório de informática disponibilizado aos educandos e professores. É um 

ambiente adequado para desenvolver atividades educativas, esportivas e culturais. 

 As manifestações da comunidade e a história da escola 

influenciaram na decisão pela municipalização, mas podemos considerar que o 

resultado obtido pela escola no IDEB teve relevante influência nessa decisão. 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério 

da Educação, é a somatória dos indicadores educacionais que tem o objetivo de 

avaliar a qualidade educacional no país. O índice reúne o resultado das notas da 
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Prova Brasil, as taxas de aprovação de cada escola e de evasão escolar. A Prova 

Brasil é universal para todas as escolas públicas do ensino fundamental e inclui 

avaliação das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.  

No ano de 2009 a escola obteve nota 7,1 no IDEB alcançando a 

meta prevista para o ano de 2013, com índices elevados nesta prova os argumentos 

para a municipalização se tornam ainda mais fortes. Neste estudo não procuramos 

compreender o motivo que levou o município a assumir a administração da escola, 

mas sim como esse processo de municipalização ocorreu e quais as conseqüências 

deste processo na perspectiva de agentes envolvidos diretamente nele, em termos 

de gestão. 

Assim, mesmo considerando importante a perspectiva dos alunos e 

comunidade, pela complexidade de tais análises e o tempo destinado a este estudo, 

optamos pelo diálogo com as pessoas envolvidas em aspectos de gestão e 

operacionalização como os dois diretores e dois supervisores (da escola estadual e 

da escola quando municipalizada); o provedor dos palotinos que participou 

diretamente do processo; Secretária de Educação e Chefe do Núcleo, além do 

agente administrativo da escola que participou ativamente da parte operacional 

realizando a retirada de móveis e outros objetos e documentos da escola estadual. 

No decorrer do mês de novembro de 2010 em contato com a direção 

da escola constatamos que o processo de municipalização continuava indefinido, o 

que fez com que a efetivação da municipalização no decorrer do mês de dezembro e 

janeiro não fosse acompanhada por nós, pois tal evento não foi noticiado. 

No início do ano letivo de 2011, ao voltarmos à escola para a 

continuidade dos estudos, encontramos a escola como “Escola Municipal Carlos 

Dietz” o que reforçou nossa opção pelos gestores e agentes operacionais do 

processo, pois os professores haviam sido locados em outras instituições escolares 

do Estado no município. 

Assim, incorporamos novos agentes envolvidos no processo, a 

diretora e a supervisora da escola municipal, para compreendermos as 

conseqüências deste processo. 

O processo de municipalização da Escola Estadual Carlos Dietz 

envolveu a entidade Associação Faa Di Bruno proprietário do prédio, o Núcleo 

Regional de Educação de Londrina como representante da Secretaria de Estado de 

Educação no município, a Secretaria de Educação do Município de Londrina como 
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representante da esfera municipal e toda comunidade escolar (professores, diretora 

e supervisora). 

Todas essas esferas envolvidas no processo de municipalização da 

escola precisavam ser ouvidas e analisadas para que pudéssemos compreender 

como ocorreu esse processo e quais foram suas conseqüências, e por isso, 

inicialmente optou-se por entrevistas como forma de coleta de dados, pois a forma 

específica de conversação que se estabelece na entrevista favorece o acesso direto 

ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas 

atribuem a si, aos outros e ao objeto da pesquisa. 

Para a realização das entrevistas dividimos nossos agentes do 

processo em quatro grupos, o grupo um foi composto pelos representantes da esfera 

estadual, inicialmente compunham o grupo a Chefia geral e o chefe de Logística do 

Núcleo Regional de Educação que ocupava o cargo de auxiliar administrativo na 

escola enquanto instituição estadual. 

 O grupo dois foi definido com a representação da esfera municipal, 

onde a Secretária de Educação em exercício representaria o município. O grupo três 

representava a entidade proprietária do prédio onde se localiza a escola, sendo a 

entrevista respondida pelo representante legal desta instituição no município. 

O grupo quatro foi compreendido pelas gestoras envolvidas no 

processo de municipalização, representando a comunidade escolar, sendo 

subdividido em gestoras estaduais composto pela diretora e a pedagoga da 

administração estadual e as gestoras municipais composta pela diretora e pedagoga 

da administração municipal. 

A entrevista, de acordo com Severino (2007, p. 124), é uma técnica 

que tem por intuito coletar informações, por meio de sujeitos entrevistados, sobre um 

determinado assunto, havendo, portanto, a interação entre pesquisador e 

entrevistado. Neste sentido, “O pesquisador visa apreender o que os sujeitos 

pensam, sabem, representam, fazem, argumentam” (SEVERINO, 2007, p. 124). 

Mas a entrevista como técnica de pesquisa apresenta algumas 

limitações, como a que foi enfrentada por nós, o tempo, por conseqüência da 

indisponibilidade de tempo por parte dos agentes do processo de municipalização 

não nos foi possível realizar a entrevista com todas as pessoas envolvidas e 

indicadas como componentes de cada grupo, sendo que apenas com o grupo dois 

obtivemos condições para dialogar diretamente com o representante da Associação 
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Faa Di Bruno que é o Padre Luciano. Esta pessoa nos recebeu e propiciou a 

oportunidade de realização da entrevista. 

Para prosseguir a pesquisa sem prejudicar nosso objetivo 

elaboramos questionários que foram encaminhados para a coleta e registro dos 

dados necessários à pesquisa. Para Severino (2007), o questionário é um conjunto 

de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações 

escritas por parte dos sujeitos pesquisados, de forma que propicie conhecermos a 

opinião dos mesmos sobre o assunto em questão. 

Com a escolha de outro instrumento de coleta de dados, elaboramos 

um roteiro semi-estruturado, nos reportamos aos agentes para que pudessem 

responder ao questionário e assim concluirmos este processo de coleta de dados. 

Na escola o questionário foi entregue às gestoras do município 

componentes do grupo quatro, a professora Vânia Isabeli Talarico Freitas do Santos 

que exerce a função de diretora; a supervisora Mara Cristina Curzil Soares. Estas 

nos relataram em conversas informais algumas situações enfrentadas pelo processo 

de municipalização e se disponibilizaram a cooperar. As outras componentes do 

grupo quatro: diretora e pedagoga não foram possíveis a entrega dos questionários, 

pois depois da municipalização as gestoras se aposentaram. Apesar de nossas 

tentativas não conseguimos localizar o endereço de cada uma delas e assim tais 

vozes não participarão deste estudo, apesar da importância das mesmas no 

processo anterior e no momento da municipalização. 

No Núcleo Regional de Educação de Londrina (NRE) o questionário 

foi entregue ao Chefe de Logística responsável pelo patrimônio do núcleo Nilton 

Bitencourt que esteve presente no fechamento da escola como instituição estadual e 

auxiliou na abertura da instituição como municipal representando o estado nos 

aspectos de colaboração com o município. Também compondo o grupo um foi 

solicitado à Chefia Geral do Núcleo Regional de Educação de Londrina que 

participasse respondendo ao questionário. No momento de recolhermos os 

questionários devidamente respondidos encontramos muita resistência da Chefia do 

Núcleo Regional de Educação de Londrina o que resultou na devolução apenas do 

questionário do chefe de logística. 

Na esfera do município encaminhamos ao gabinete da Secretária de 

Educação em exercício o questionário sobre o processo de municipalização da 

escola do ponto de vista de todas as esferas envolvidas. A Secretária de Educação 
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não respondeu às questões e repassou o questionário ao Assessor de Planejamento 

Horácio Hideki Utiamada justificando que este setor esteve diretamente ligado ao 

processo de municipalização da escola, mas o responsável pelo departamento não 

nos retornou uma resposta ao questionário e também não justificou sua omissão. 

O questionário foi elaborado com 8 questões nas quais o informante 

deveria pontuar o que pensa sobre o processo de municipalização, seus benefícios 

e dificuldades, sua repercussão sobre alunos e professores, como sentiu o 

encerramento e a abertura da escola e a participação e manifestação da 

comunidade diante do processo,estas questões eram componentes dos 

questionários de todos os grupos. 

 Nos questionários dos grupos um, dois e três foi acrescentada uma 

questão para cada com o objetivo de colher informações referentes à participação 

efetiva dos representantes de cada grupo no processo de municipalização. 

Os questionários foram respondidos pelos informantes em datas 

diferentes, possibilitando respostas relacionadas a diferentes momentos de 

adaptação à escola municipal. O padre Luciano Freitas, representante administrativo 

entidade locadora do prédio cedeu entrevista no dia 11/06/2011, a supervisora 

pedagógica da escola municipal, Mara Cristina Curzil Soares, respondeu ao 

questionário no dia 09/09/2011, o chefe de logística do NRE, Nilton Bitencourt, 

respondeu no dia 14/09/2011 e por fim a diretora da escola municipal, Vânia Isabeli 

Talarico Freitas Santos, respondeu no dia 14/09/2011. 

Com o retorno dos questionários delimitamos com quais 

perspectivas dialogaríamos para realizar a análise do processo necessária para sua 

compreensão. No grupo um (esfera estadual) nos reportaremos às respostas do 

chefe de logística do núcleo regional de educação de Londrina, Nilton Bitencourt, no 

grupo dois (esfera municipal) infelizmente não obtivemos respostas, apesar da 

importância dessa perspectiva em nossa análise não poderemos nos reportar a 

mesma. 

Com o grupo três (proprietária do prédio) nos foi possível a 

realização da entrevista com seu representante administrativo, Padre Luciano 

Freitas, portanto nos reportaremos a suas respostas para nossa análise, finalmente 

no grupo quatro nos pautaremos nas respostas apresentadas pelas gestoras da 

escola na administração municipal. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL, PARANÁ E 

LONDRINA 

 

A nova organização do ensino básico no Brasil levanta indagações 

sobre diversos fatores tidos como inovações nas leis educacionais, o que nos leva a 

refletir sobre como se configurou e se constituiu o sistema publico de ensino no 

Brasil. 

As principais modificações se referem à educação infantil e o ensino 

fundamental de nove anos, sendo que em relação aos diversos níveis da educação 

básica temos como principal tema de discussão os diversos processos de 

municipalização que passaram a ocorrer por todo o país a partir da década de 90. 

Para compreendermos a estrutura da educação básica no Brasil e a 

conseqüente municipalização de seus primeiros níveis de ensino devemos analisar o 

Plano Nacional de Educação vigente nestes últimos dez anos, mas também será 

necessária a compreensão das principais leis educacionais e a influência de 

programas educacionais financiados por organismos internacionais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n. 9394 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, instituiu no Art.87 a Década da Educação, 

a iniciar-se um ano a partir da publicação da Lei, de acordo com este artigo no prazo 

de um ano a União elaboraria e encaminharia ao Congresso Nacional um Plano 

Nacional de Educação com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 

consonância com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

A ideia de se implantar um Plano Nacional de Educação no Brasil foi 

buscada inúmeras vezes em diversas leis, como na Constituição de 1934, na qual no 

art. 151 é facultada a responsabilidade da União em estabelecer diretrizes 

norteadoras para que os estados tivessem suporte técnico e pedagógico para 

organizarem seus sistemas de educação. 

Na Constituição de 1946 a ideia de criação de um plano nacional de 

educação surge novamente, de acordo com Frigotto (2003), com uma concepção 

mais ampla, passando a ser visto como parte importante no planejamento do 

sistema de ensino, e compreendido como reflexo da relação educação e 
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desenvolvimento econômico, sendo essa compreensão insuficiente para que um 

plano educacional fosse instituído no país. 

Com a promulgação da LDB 4024 de 1961, no § 1º do art.7, 

instituem-se em caráter de lei a responsabilidade da União em subsidiar e implantar 

um Plano Nacional de Educação, sendo implantado com base nesta lei em 1962. O 

primeiro PNE foi constituído basicamente como um conjunto de metas quantitativas 

e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Em 1965, foram 

introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos 

estaduais, em 1966 introduziram-se importantes alterações na distribuição dos 

recursos federais. 

Na LDB 5692/1971 o PNE não é objetivamente elencado, mas no 

art. 71 da presente lei são autorizados aos Conselhos Estaduais de Educação a 

possibilidade de delegarem parte de suas atribuições aos Conselhos de Educação 

que se organizem nos Municípios. Através deste artigo os Municípios aumentam 

suas formas de participação na organização do sistema de ensino. 

Na LDB/71 é assinalada a responsabilidade do município com o 

ensino de 1grau, deixando clara a concepção de municipalização no parágrafo único 

do artigo 58: 

                                     Parágrafo único: As providências de que trata este                            
artigo visarão à progressiva passagem para a responsabilidade 
municipal de encargos e serviços de educação, especialmente de 1 
grau, que pela sua natureza possam ser realizados mais 
satisfatoriamente pelas administrações locais. 
 

Nesta concepção o municipalismo é caracterizado como uma 

transferência de caráter administrativo, visando o repasse de funções burocráticas 

exercidas pelo Estado à esfera municipal. Para Anísio Teixeira (1957) a 

municipalização deve ser composta por planos de colaboração entre Município, 

estado e União, tendo como objetivo principal oferecer um ensino de melhor 

qualidade, sendo elaboradas estratégias que possam atender as necessidades da 

escola em caráter administrativo/financeiro e principalmente pedagógico.  

Com a Constituição Federal de 1988 é possibilitado aos Municípios à 

criação de seus próprios sistemas de ensino, atribuindo-se, aos mesmos, autonomia 

relativa na formulação de políticas educacionais, em específico para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. 
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A CF 88 facultou aos Municípios o direito de emitir normas e 

estabelecer políticas, possibilitando assim, a implantação do Regime de 

Colaboração e não mais a manutenção de relações hierárquicas entre as três 

esferas políticas de poder (União, Estados e Municípios), pelo menos no âmbito da 

lei. 

Com base no estudo de Saviani (2004) verificamos que a criação 

dos Conselhos Municipais de Educação, pautados nos preceitos firmados pela 

Constituição Federal de 1988, seguem os princípios da gestão democrática do 

ensino público e da garantia de padrão de qualidade (art. 206, inc. VI e VII) e a 

descentralização administrativa do ensino (art. 211), fortalecendo a concepção dos 

órgãos colegiados na estrutura de ensino e alimentando as expectativas em favor da 

constituição de conselhos de educação mais representativos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 reafirma a 

instituição dos sistemas municipais de educação (art. 8º), de forma colaborativa com 

o sistema estadual de ensino. No artigo 18 ficam definidas as atribuições dos 

municípios e a abrangência dos sistemas municipais de ensino, com prioridade para 

a educação infantil e ensino fundamental. (SAVIANI, 2004). 

No parágrafo 2º do art. 8 é estabelecido aos municípios o princípio 

da liberdade de organização dos sistemas de ensino, e de forma suplementar, o art. 

11 incumbe ao município o desenvolvimento de órgãos de ensino que integrem as 

políticas e planos educacionais do Estado e da União, os Conselhos Municipais de 

Educação. 

Assim, entende-se que o Conselho Municipal de Educação é um 

órgão que compõe o Sistema Municipal de Ensino e traz na sua natureza o princípio 

da participação e da representatividade da comunidade na gestão da educação. 

Como os demais conselhos da área social é também considerado como um dos 

elementos necessários ao fortalecimento dos sistemas municipais. 

Ao tratar da gestão do sistema de ensino no capítulo 5, o Plano 

Nacional de Educação estabelece a União o dever de estimular à criação de 

Conselhos Municipais de Educação e apoiar tecnicamente os Municípios que 

optarem por constituir sistemas municipais de ensino. 

Neste PNE foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as 

metas para o sistema de ensino do Brasil, válidas por dez anos, tendo como base 



 21 

norteadora as recomendações feitas pela Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos de Jomtien (Tailândia, 1990). 

A Conferência de Jomtien (Tailândia, 1990), estabelece 

determinações que compreendem a satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem: 

 
Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá estar em 
condições de aproveitar as oportunidades educacionais oferecidas 
para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Estas 
necessidades abarcam tanto as ferramentas essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, 
a solução de problemas) como os conteúdos básicos da 
aprendizagem (conhecimentos teóricos e práticos, valores e atitudes) 
necessários para que os seres humanos possam sobreviver 
desenvolver plenamente suas capacidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de sua vida, tomar decisões fundamentais e continuar 
aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de 
aprendizagem varia de país a país em sua cultura e muda 
inevitavelmente com o transcurso do tempo. (CONFERÊNCIA 
MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 157) 
 

 
A Conferência elenca também a necessidade da universalização do 

acesso à educação e da promoção da equidade (NOGUEIRA, 2001), passando por 

mudanças no modelo de gestão da educação (FREITAS, 1998) e, culminando, de 

modo mais contundente, na definição de competências e responsabilidades das 

instâncias de governo em relação à gestão e financiamento da Educação Básica. 

Culminando com as conclusões da Conferência de Jomtien, o MEC 

em 1993 através da Carta “Compromisso Nacional de Educação para Todos”, 

publica o “Plano Decenal de Educação para Todos”, no qual são sintetizados pontos 

importantes para a erradicação do analfabetismo e a universalização da Educação 

Básica. A Carta divulgada pelo MEC elenca uma nova concepção do caráter do 

Estado em relação à educação básica constituindo a flexibilidade na organização do 

ensino no Brasil. 

É importante ressaltar a participação do Banco Mundial na 

elaboração das diretrizes políticas para a década de 1990 por meio do documento 

“Prioridades y estratégias para la educación” (1995), neste documento o Banco 

Mundial recomenda a reforma do financiamento e da administração da educação, 

começando pela definição da função do governo e pela busca de novas fontes de 

recursos” (FRIGOTO,2003,p.99). 
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A partir das estratégias elencadas pelo Banco Mundial o governo 

brasileiro elabora um programa de reformas estruturais neoliberais para o país. 

Neste contexto o Brasil recorre aos financiamentos internacionais, sendo o ponto 

forte para o investimento deste recurso as reformas ocorrem principalmente no 

campo educacional, mas precisamente ligada à educação primária, como era tratada 

a educação básica pelo Banco Mundial. 

Na perspectiva de um sistema educativo descentralizado as 

reformas deveriam conter os seguintes elementos: 

• Prioridade depositada sobre a educação básica, entendida como 

educação primária; 

• Prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da reforma 

educativa dentre os quais assume grande importância a 

descentralização. 

• Descentralização e instituições escolares autônomas e responsáveis 

por seus resultados. 

No processo os governos devem manter, centralizados, apenas 

quatro funções: fixar padrões; facilitar os insumos que influenciam o rendimento 

escolar; adotar estratégias flexíveis para aquisição e uso de tais insumos e monitorar 

o desempenho escolar. (PINTO, 2002) 

O MEC elaborou um Plano Nacional de Educação para Todos, onde 

são contemplados os princípios da descentralização, presentes na proposta do 

Banco Mundial, assim como está elencado no item 6 do referido documento: 

 

 6. Definir as competências e responsabilidades das diferentes 
instâncias e setores do Poder Público, em regime de colaboração, 
incorporando a participação de entidades, grupos sociais 
organizados e da família no processo de gestão das políticas 
educacionais e da escola (Brasil, 1993, p.83). 
 

Buscando a implantação deste Plano foram estabelecidas algumas 

estratégias no “Acordo Nacional de Educação” no qual são focalizados pontos 

prioritários para o avanço dessa implantação delimitaram três dimensões 

estratégicas: necessidades básicas de aprendizagem, profissionalização do 

magistério e o Regime de Colaboração. 

Assim, a partir do governo Collor (1990-1992), o Brasil vem 

adotando uma série de reformas ajustadas ao modelo neoliberal, como programas 
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de estabilização, corte de gastos públicos, negociação da dívida externa, abertura 

comercial, flexibilização e estímulo à entrada de investimentos estrangeiros, 

privatização, eliminação de programas de controle de preços e desmantelamento de 

serviços públicos. 

 Essas reformas trouxeram aproximação entre o Banco Mundial e o 

governo brasileiro, mas a partir da década de 1990, especificamente durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) as políticas adotadas pelo 

governo eram associadas e subordinadas aos organismos internacionais. A busca 

do governo FHC pela implantação de um projeto neoliberal se fez presente em 

políticas de ajuste da sociedade ao predomínio das leis do mercado em um mundo 

globalizado. 

 Segundo Frigotto e Ciavatta (2003, p. 106) “O ajuste ou 

‘concentración’ traduz-se em três estratégias articuladas e complementares: 

desregulamentação, descentralização e autonomia e privatização.” Para os autores 

a desregulamentação significa a suspensão das leis: normas, regulamentos e 

direitos adquiridos de forma que as leis de mercado não sejam inibidas. A 

descentralização e a autonomia constituem na transferência, aos agentes 

econômicos, sociais e educacionais, da responsabilidade de disputar no mercado a 

venda de seus produtos e serviços. Finalmente a partir do princípio máximo de 

mercado e o mínimo de Estado surge à privatização, processo no qual o mercado 

passa a ser regulador, inclusive dos direitos. 

Este ajuste faz sentir-se de forma muito profunda no governo 

Cardoso, sobretudo, nas suas políticas sociais de orientação focalizada, visando 

atingir os mais pobres, principalmente na política educacional, muito coerente com o 

projeto de ajuste da sociedade brasileira às demandas do grande capital. 

Para Frigotto e Ciavatta (2003, p. 107), é “o governo FHC que, pela 

primeira vez, em nossa história republicana, transforma o ideário empresarial e 

mercantil de educação escolar em política unidimensional do Estado”. E a forma 

mais concreta de buscar solidificar esta política foi acima de tudo a incorporação da 

política educacional do Banco Mundial. 

Este fato é demonstrado de forma mais definida a partir da LDB Nº 

9394/96, e da Emenda Nº 14/96, que criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, 

e da qual resultou a aprovação da Lei Nº 9424/96 com o objetivo de regulamentá-la. 
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A Emenda Nº 14 e a Lei Nº 9424/96 aprofundaram o processo de 

descentralização da educação brasileira a partir da lógica, que prevaleceu durante 

todo o governo FHC no tocante ao financiamento da educação, de que era preciso 

aperfeiçoar os recursos para a educação por meio de uma melhor focalização nos 

investimentos, o primeiro ciclo da educação básica, compreendida pela educação 

infantil e o ensino fundamental. 

A descentralização da educação no Brasil foi compreendida pelas 

diferentes esferas governamentais como a necessidade da municipalização do 

ensino. No caso do Paraná, a municipalização do ensino (do pré-escolar, das     

séries iniciais do Ensino Fundamental regular e supletivo e da Educação         

Especial) precedeu à implantação do Fundef. 

No estado do Paraná (SANTOS, 2003) a municipalização fez parte 

de uma ação política do governo estadual que foi sendo construída durante os anos 

80 e que tem um incremento em 1990 a partir da assinatura de convênios de 

parceria entre estado e municípios que possibilitavam a transferência de 

responsabilidades sobre as séries iniciais do ensino fundamental – EF (então 1º. 

Grau) para os municípios, resguardando para o Governo Estadual a tarefa de oferta 

das séries finais do Ensino Fundamental e do ensino médio.  

Ao assumir tais tarefas, o convênio previa que os municípios 

receberiam maior suporte financeiro do Estado para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino. O processo de municipalização do ensino no Estado do 

Paraná se constituiu em caráter prioritário na esfera administrativo-financeiro, pela 

forma unilateral pela qual foi conduzida pela administração estadual e suas 

implicações na diminuição do custeio da administração estadual. 

Dispositivos constitucionais federais e estaduais determinam que os 

municípios devam atuar prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do 

ensino pré-escolar, do ensino fundamental e da educação especial. Como já existem 

no estado as duas redes implantadas, a oferta do ensino fundamental, 

especificamente, deve ser considerada como um esforço coordenado e de 

colaboração entre as duas esferas de governo. Essas decisões foram tomadas 

unilateralmente, esperando a Secretaria de Educação que os municípios viessem a 

assumir, gradativamente, a expansão do ensino fundamental. (IPEA, 1994, p.12-13). 

A partir da década de 80 o processo de municipalização no Estado 

do Paraná desenvolve-se associado aos projetos nacionais e regionais com 
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financiamento internacional e com os estudos nacionais de custo/aluno que, com as 

mudanças tributárias definidas na Constituição de 1988, passaram a funcionar como 

parâmetro para o modelo paranaense que vigorou de 90 a 97. 

As regulamentações para a implantação da municipalização do 

ensino no Paraná foram constituídas por estudos de caráter econômico e com 

finalidade administrativo/financeiro, em decorrência do seu objetivo foram realizadas 

algumas alterações para que os regulamentos se ajustassem as dificuldades 

encontradas e alcançasse o objetivo, a diminuição dos custos do Estado com o 

ensino.   

A primeira versão de um regulamento específico para o processo de 

municipalização no estado se deu em 1991 no qual foi elaborado um Protocolo de 

Intenções cujo principal objetivo era o desenvolvimento de ações conjuntas e 

coordenadas pela SEED e o Município e a definição das condições em que se 

processaria a transferência de recursos técnico-financeiros estaduais, destinados à 

manutenção da Rede Municipal de Ensino. 

Em 1992, o Grupo de Planejamento Setorial da Secretaria de Estado 

da Educação produz um documento intitulado ‘Termo Cooperativo da Parceria 

Educacional’. Neste documento é enfatizado mais especificamente o processo de 

municipalização como estratégia primordial para a diminuição do custeio do ensino 

no estado, se enfatizando as funções específicas do estado e do município. 

No final dos anos 90, pode-se dizer que o último movimento do 

governo estadual de indução da municipalização das séries iniciais se apresenta 

através da Lei Estadual Nº. 13.116/01, na qual no parágrafo segundo do artigo 2 é 

atribuído aos municípios a responsabilidade de assumir as séries inicias do ensino 

fundamental:  

 

Os municípios que ainda não tiverem implantado a totalidade do 
processo de municipalização das quatro séries iniciais do ensino 
fundamental, até 360 dias após a promulgação desta lei, deverão 
apresentar, à apreciação da Secretaria de Estado da Educação, 
projeto de totalização da municipalização, incluindo termos e 
cronograma de implementação. (PARANÁ, 2001, p. 1) 
 

 
A referida lei apresenta uma nova regulamentação para a 

distribuição dos recursos da cota estadual do salário educação, estabelecendo que 

50% do total da cota estadual do salário educação serão redistribuídos entre o 
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Estado e os municípios tendo como referência o número de alunos matriculados nas 

respectivas redes de ensino, contudo, condiciona a participação dos municípios à 

totalização do processo de municipalização. 

Estabelecido em 1995 o Termo Cooperativo de Parceria Educacional 

n.175 /95, institui um regime de cooperação entre a Secretaria de Estado da 

Educação e a Prefeitura do Município de Londrina para o inicio do processo de 

municipalização do ensino. Segundo este documento o município de Londrina passa 

a ser um “Município-Parceiro”, passando a se comprometer com as quatro séries 

iniciais o que se refere na atualidade aos cinco Anos Iniciais. 

Em 1999 de acordo com deliberações da 1ª Conferência Municipal 

de Educação criou-se o Conselho Municipal de Educação de Londrina atribuindo ao 

município uma maior representatividade junto às políticas educacionais locais, 

podendo definir parâmetros significativos para a política educacional no espaço local 

(LIMA, 2003, p. 163). 

Através do Conselho Municipal de Educação é criado em 2002 o 

Sistema Municipal de Ensino, com a criação do Sistema Municipal de Ensino o 

município passou a ter autonomia para desenvolver a educação, respeitando-se as 

normas vigentes nacionais, mas adequando-se prioritariamente as especificidades 

da educação municipal. 

Municipalização é uma das modalidades da descentralização do 

Estado e uma das principais características das novas reformas das políticas 

públicas educacionais no Brasil. A descentralização, assim como a municipalização 

é responsável pela divisão de encargos e responsabilidades, sem a contrapartida da 

divisão de poder de decisão e aparato democrático da participação local. 

Com a municipalização do ensino de acordo com Santos (2003), as 

ações para a organização do sistema de ensino passam a realizar-se no âmbito 

local, neste sentido é que surge a confusão com a significação do termo 

municipalização/descentralização, pois é através dessa interpretação equívoca que 

o Estado transfere a total responsabilidade pelo ensino fundamental municipalizado 

a esfera municipal. 

Ao refletir sobre o processo de municipalização do ensino é 

importante que todos e principalmente os Municípios, os Estados e a União 

lembrem-se do artigo 211 da CF, onde é facultado que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
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sistemas de ensino, portanto a municipalização não significa apenas transferir as 

atribuições administrativo/financeiros e sim constituir uma nova organização do 

sistema de ensino, procurando estabelecer formas de colaboração entre todas as 

esferas administrativas para que se possa garantir a universalização do ensino e 

principalmente uma efetiva melhoria na qualidade de ensino ofertado pelos sistemas 

públicos, tanto nas esferas federais, estaduais ou municipais. 

Compreendendo o percurso percorrido pela municipalização do 

ensino no Brasil, buscaremos a partir da pesquisa realizada na escola Carlos Dietz 

posicionar como o processo de municipalização é conduzido pelas esferas 

administrativas envolvidas no processo. 

Entendemos que o processo de municipalização deve ser conduzido 

de forma gradativa, sendo capaz de dialogar com todos os agentes envolvidos, 

considerando os aspectos administrativo/financeiros e enfatizando a importância dos 

aspectos pedagógicos no desenvolvimento do sistema de ensino.  
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CAPÍTULO 3 

 

OLHARES DE GESTORES SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL CARLOS DIETZ 

 

A educação que é considerada a ‘salvadora da pátria’ como 

comumente é apresentada de maneira contundente por políticos e empresários 

quando comentam as soluções para o desenvolvimento do Brasil, não tem se 

refletido na realidade educacional com a qual convivemos. 

Tendo como objeto de estudo a condição de municipalização de 

uma escola estadual que é, além disso, referência no município, pois foi fundada há 

50 anos, pudemos reconhecer algumas mazelas presentes na forma pela qual foi 

conduzido o processo, no que se refere à responsabilidade assumida pelas 

instâncias legais, ou seja, o município de Londrina e o estado do Paraná. 

Esta responsabilidade foi entendida pelas autoridades como ações 

que se referem à designação de professores e outros aspectos administrativos pelo 

município. Em contrapartida o Estado entendeu seu papel como o de ‘coordenador 

do patrimônio estadual’ e designação de professores para outros locais de trabalho. 

E a comunidade? E os professores? E os gestores? Como participaram deste 

processo?  

Como já indicamos não conseguimos obter a posição da Secretaria 

Municipal de Educação e nem da Estadual por meio de seus representantes.  

Em relação às representações da Secretaria de Estado da Educação 

não obtivemos retorno dos gestores da escola enquanto estadual (Chefe do Núcleo 

Regional de Educação, diretora e pedagoga da escola), o que nos levou ao diálogo 

sobre o encerramento das atividades da escola estadual apenas com pessoas 

relacionadas às questões administrativas sendo estas o representante administrativo 

da Associação FAA DI BRUNO – Padre Luciano Freitas que é a locadora do prédio 

onde a escola funcionou durante 50 anos (2010) e o agente educacional que é o 

chefe de logística do Núcleo Regional de Educação em Londrina.  

Assim, esta análise divide-se em duas partes sendo a primeira 

efetuada para o reconhecimento de elementos da visão prática e operacional da 

municipalização elencada pelos agentes administrativos envolvidos no processo.  Na 
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segunda parte dialogamos com as gestoras que assumiram no processo de 

reestruturação da escola como instituição municipal. 

 

3.1 O olhar de agentes administrativos sobre a municipalização da Escola 

Estadual Carlos Dietz 

 

De acordo com a legislação atual a escola tem como função, 

promover o pleno desenvolvimento do aluno, preparando-o para a cidadania e 

qualificando-o para o trabalho, assim como ressalta Saviani (1980, p. 52), são ações 

para promover o homem o que significa “torná-lo cada vez mais capaz de conhecer 

os elementos de sua situação a fim de poder intervir nela transformando-a no 

sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens”.  

Esta concepção de escola não apareceu nas preocupações dos que 

encaminharam o processo, pois de acordo com o padre Luciano esta vivência foi 

“muito triste, não agora que já é municipalizada, mas no ano passado (2010) que 

todos pensavam que ia ser fechada, foi muito difícil terminar o ano acreditando que 

não haveria mais escola”.  

O que chama atenção é a forma indiferente pela qual uma 

instituição, que havia cedido suas instalações para o funcionamento de uma escola, 

desconhecesse quais eram as negociações que aconteciam ou não entre as esferas 

públicas, pois desde novembro o site da Prefeitura Municipal de Londrina já 

anunciava esta municipalização e conforme constatamos sem a notificação à 

instituição locadora. Para o padre esta situação gerou mal estar ao ter o município 

simplesmente designado funcionários sem promover uma integração entre as partes 

envolvidas na abertura da escola como municipal. 

No decorrer do ano de 2010, estivemos na escola para observação 

do cotidiano e coleta de dados sobre a história da mesma e em conversas informais, 

com a diretora e a pedagoga da escola estadual constatamos o desconhecimento 

das mesmas em relação ao processo de municipalização, assim como a angústia de 

cada uma delas, em relação ao futuro da escola, dos professores e dos alunos. O 

que vivenciamos foi uma mudança de entendimento sobre o processo após a festa 

dos 50 anos que aconteceu no dia 5 de novembro de 2010 quando foi anunciada a 

municipalização da escola pelo prefeito em exercício Homero Barbosa Neto “Toda a 
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direção pode ficar tranqüila, vamos municipalizar o Colégio Estadual Carlos Dietz. A 

escola não vai fechar”. 

A decisão do município por assumir a administração da escola foi 

divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de Londrina, no mesmo dia, ou seja, 

no dia 05 de novembro. A Secretária de Educação do município neste mesmo 

evento ressaltou que a prefeitura estava aguardando um posicionamento do Estado 

e a tramitação legal, mas que seria efetivado o processo de municipalização. 

O que temos é o anúncio como ‘fato político’ em ação pragmática 

que se utiliza de momento lúdico que é comemoração dos 50 anos da escola para 

comunicado que ainda não apresenta dados efetivos de sua concretização, portanto, 

sem a consideração dos múltiplos sujeitos envolvidos.  

Para o responsável designado pelo estado - Nilton Bitencourt este 

processo em suas dificuldades não está relacionado à omissão do Estado e 

Município e sim à forma que foi conduzida pela direção na escola, pois entendeu 

que esta “simplesmente abandonou a Escola Estadual na mão dos funcionários”. Tal 

perspectiva entra em contradição com a declaração da Chefe do Núcleo Regional  

que em conversa informal registrada em diário de campo no dia 19/09/2011, 

declarou que a direção da escola estadual estava muito preocupada com o 

fechamento da escola e com as conseqüências que os professores e funcionários 

sofreriam. 

Diante dessas declarações pudemos perceber que no decorrer deste 

processo as informações eram desencontradas, o que resultou em um desconforto 

por parte dos envolvidos. As negociações foram estabelecidas entre as esferas 

estatais e municipais, mas a comunidade escolar, os professores e funcionários não 

eram comunicados e não tiveram participação efetiva no processo. Além disso, 

precisamos ressaltar que o movimento estabelecido tinha como objetivo primeiro o 

não fechamento da Escola Estadual e como segunda alternativa a sua 

municipalização. Esta postura em nosso entendimento está relacionada ao trabalho 

pedagógico existente na escola e à projeção trazida pela classificação no IDEB que 

atingiu índice projetado para 2013.  

Para Martins e Santos (2001, p. 102), a municipalização é um 

“processo pelo qual os habitantes, cidadãos, de um determinado município 

participam na elaboração, na decisão, no acompanhamento e na avaliação das 

políticas públicas, conjuntamente com os poderes públicos, tanto executivos quanto 
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legislativos”. Segundo os autores o processo de municipalização deve ser 

acompanhado por toda a comunidade escolar, pois o objetivo da municipalização 

não se deve pautar apenas na esfera administrativa, mas nos aspectos pedagógicos 

da escola envolvendo toda comunidade escolar, gestores, professores, pais e 

funcionários. 

Como relatam nossos informantes à comunidade escolar da Escola 

Estadual Carlos Dietz sempre foi muito participativa, o que é ressaltado na revista 

lançada para a comemoração do cinqüentenário da escola, onde fotos e 

comentários atestam esta participação, além do que pudemos constatar nos dias de 

observação na escola, e tal condição não foi considerada neste momento. 

Esta situação demonstra a precarização dos direitos dos 

trabalhadores e usuários da educação. É a lógica produtiva que norteia embates que 

não questionam a ‘municipalização’ mas sim, quem vai pagar a conta? E a conta (o 

aluguel) representa a própria possibilidade da existência da escola que em 50 anos 

não passou por ações efetivas por parte do governo estadual e municipal que 

provessem seu funcionamento em prédio próprio. Tal comprometimento não se torna 

pauta e nem as necessidades da população.  

Como consta na CF 88 no art. 205 a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade nos princípios da gestão democrática. No processo de municipalização da 

Escola Estadual Carlos Dietz estes preceitos não foram respeitados, a comunidade 

foi apenas comunicada de que a escola seria municipalizada, sem participar do 

processo o que gerará conseqüências nas relações entre gestores e pais na 

condição da escola como municipal o que discutiremos no próximo item. 

Do ponto de vista dos administradores das esferas envolvidas no 

processo a preocupação com a municipalização foi direcionada pelo que dispõem as 

regras legais, sendo as principais medidas tomadas por estas entidades referentes 

ao âmbito de estrutura física, disponibilidade de professores para outros locais e a 

locação do prédio para o funcionamento da escola.  

Nas falas do padre e do representante do NRE esses aspectos ficam 

bem claros, pois ao ser questionado sobre o que pensa a respeito do processo de 

municipalização o chefe de logística do NRE nos relatou que considera “[...] 

necessário, pois o estado deve investir em outros tipos de ensino. Além de facilitar a 

Prefeitura na capacitação de recursos para o Ensino fundamental [...]”. Ele 



 32 

demonstra aceitar os discursos de administradores que ignorando outros elementos 

do processo somente expressam uma compreensão prática do processo. 

Entendemos que os pressupostos do chefe de logística do NRE têm 

por base a lógica neoliberal, ou seja, o não entendimento das ações da comunidade 

escolar como expressão de cidadania, pois esta anteriormente buscou informações 

e elaborou estratégias para a manutenção da existência da escola, inclusive no que 

se refere aos direitos sociais de educação, pois os sujeitos da escola (professores, 

gestores, alunos e comunidade), divulgaram na mídia a situação de angústia em que 

viviam perante o descaso governamental, assim como buscaram contatos políticos 

na Câmara de Vereadores, Assembléia Legislativa e como radical opção orientando 

as crianças para a elaboração de carta dirigida ao Prefeito do município e divulgada 

pela mídia. 

Ao responder sobre a participação da entidade proprietária do prédio 

o padre nos relata que sua participação esteve ligada a aspectos “[...] de questões 

burocráticas que envolvem locador e locatário [...]” o que afirma o caráter 

administrativo/financeiro que foi empregado ao processo. 

De acordo com Oliveira (2002) a municipalização para Anísio 

Teixeira apresentada no Congresso Nacional de Municipalidades, em 1957,previa 

um plano de colaboração entre Município, Estado e União, e tinha por objetivo 

responsabilizar os três níveis de governo em relação ao ensino fundamental. Na 

proposta idealizada pelo autor se ofereceria vantagens de ordem social, pedagógica 

e administrativa a comunidade escolar, visando a oferta de um ensino de melhor 

qualidade, inclusive com a constituição de conselhos de acompanhamento. 

Entendemos, portanto, que já na década de 1950, a idéia de 

municipalização não se restringia à transferência de responsabilidades 

administrativas de um ente para o outro ou a matrícula dos alunos envolvidos no 

processo, tratava-se de um processo de integração entre as esferas administrativas, 

compreendendo as necessidades da instituição municipalizada em seus aspectos 

pedagógicos, estruturais e sociais, o que incluiria um planejamento entre as partes 

envolvidas para a previsão dos recursos necessários para a execução das 

atividades assumidas, além de estudo sobre os impactos decorrentes do processo 

no âmbito pedagógico, estrutural e social. 

O que temos na realidade educacional do século XXI é 

entendimento que a municipalização conforme Santos (2003, p. 278): 



 33 

 

[...] se constituiu em estratégia de redução da participação dos 
recursos administrados pelo poder público estadual pela 
conseqüente prefeiturização da educação elementar, ou seja, tão só 
a transferência de uma para outra instância da administração pública. 

 
 
Além deste aspecto consideramos que este processo perante as 

estratégias do Estado do Paraná se alinha ao que Frigotto e Ciavatta (2003, p.106) 

relacionam à estratégia de “descentralização e autonomia” onde se transfere aos 

agentes educacionais da escola a responsabilidade de disputar no mercado a venda 

de seus produtos e serviços, que em nosso caso é a permanência da escola. 

 

3.2 Estratégias para o recomeço como Escola Municipal Carlos Dietz 

  

Durante seu aniversário de 50 anos (2010) a comunidade da Escola 

Estadual Carlos Dietz se viu diante de um impasse gerado por questões burocráticas 

que envolviam o governo estadual e municipal, e que poderiam resultar no possível 

fechamento da escola ou em sua municipalização, sendo mais concreta a 

possibilidade de fechamento. 

Depois de uma trajetória educacional intensa, como se constata na 

revista comemorativa do cinqüentenário da escola estadual, a ameaça de 

fechamento naquele momento festivo permanecia, o que se alterou com o anúncio 

do prefeito de sua municipalização. Este contexto não dissipou um sentimento de 

frustração ao se constatar que a possibilidade da permanência da escola como 

estadual estava descartada. 

O que temos é o desenlace de processo de municipalização 

efetivado até este momento sem a participação da comunidade escolar acrescida do 

entendimento da comunidade escolar de que haviam fracassado. 

Não podemos afirmar qual o motivo exato para a preferência dos 

pais pela escola estadual, mas constamos que historicamente “o sistema municipal 

normalmente atua tanto na educação urbana, em parceria com as escolas estaduais, 

como no meio rural, usualmente mais restrito ao âmbito municipal” (FARIA 2006, p. 

79).  

O aspecto indicado acima é relevante para a realidade em 

investigação, porque há forte presença histórica em Londrina da escola municipal na 
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área rural até a década de 1990. Também o fato desta realidade rural ser 

tradicionalmente associada ao que se constitui com ‘caráter simples e rústico’, tem 

levado ao equívoco de se considerar que o fato de ser o ensino rural subordinado ao 

município indicaria a própria fragilidade do Ensino municipal. 

Em nosso caso, percebemos que a comunidade escolar, ao 

compreender que a única possibilidade para a escola permanecer funcionando era a 

municipalização gerou sua união para a luta para a garantia do direito à educação 

com a permanência da escola como estadual ou municipal. Mas tais objetivos não 

impediram a frustração que resultou em pedidos de transferência e manifestações 

de insatisfação com a nova condição, conforme nos informa a diretora Vânia Isabeli 

Talarico Freitas dos Santos ao dizer que os pais “Inicialmente ficaram temerosos, as 

comparações e críticas eram constantes, alguns pais transferiram os alunos para 

outra escola”. 

 A diretora da escola já municipalizada comenta que os primeiros 

contatos com a comunidade foram permeados por atitude de apreensão e 

desconfiança em relação ao processo de municipalização.  

No questionário a diretora Vânia Isabeli (diretora municipal) nos 

indica que o processo de adaptação gerou estranhamentos não só para os pais e 

alunos, mas também para a equipe pedagógica, pois:  

 

[...] a adaptação da antiga equipe com os novos funcionários mesmo 
sendo amistosa, houve resistência, o uso do telefone, computadores, 
informações e condições de trabalho foram limitadas desde a 
finalização, dos materiais e organização do município foi muito difícil. 
Ficou visível, a decepção foi grande para o estado, que tinha 
esperança em continuar com os funcionários na escola. 
 
 

 Acreditando no diálogo com a comunidade a direção buscou, por 

meio de reuniões, reintegrar as famílias e alunos às ações desenvolvidas pela 

escola.  Ela nos relatou que as reuniões eram realizadas no intuito de explicitar aos 

pais a metodologia de trabalho utilizada pela escola, pois entendia que “Explicando a 

metodologia de trabalho, equipe reunida, os pais acompanhando o nosso trabalho 

gradativamente foi reconhecendo e valorizando os projetos e todas as atividades 

desenvolvidas pela escola”. 

A supervisora pedagógica da escola municipal, Mara Cristina Curzil 

Soares em seus relatos reafirma os aspectos enfatizados pela diretora na relação 
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com a comunidade ao dizer que “No início resistiram, mas com o tempo passaram a 

apoiar a direção em suas ações”. 

Outro aspecto que desestabilizava a equipe municipal esteve 

relacionado com a falta de estrutura encontrada na abertura da escola, como 

pudemos perceber na fala da supervisora municipal Mara, que destacou: 

 

A escola ficou sem material para trabalhar, pois o estado levou tudo. 
Começamos na maior ‘pindaíba’, só com as paredes, os alunos, 
umas mesas e cadeiras velhas e uns livros. A prefeitura foi 
mandando as coisas aos poucos, levamos sete meses para receber 
as mesas e cadeiras da biblioteca.  

 

A falta de estrutura também foi relatada pelo padre Luciano ao se 

reportar às dificuldades do processo que acompanhou e explicita em seu relato “[...] 

algumas coisas a escola não tinha no início e pegava emprestada da paróquia, 

como por exemplo, pratos, talheres e copos [...]”. Esta falta de estrutura encontrada 

na (re) abertura da escola municipal repercutiu na confiança dos pais em relação à 

qualidade da escola municipal demonstrando a forma aligeirada em que foi realizada 

a municipalização. 

Mas estes percalços dos primeiros meses não acomodaram a 

equipe pedagógica que por meio da implantação de seu projeto pedagógico passou 

a desenvolver ações para integrar os alunos no processo de constituição da escola 

como municipal, inserindo atividades diferenciadas como parte importante na 

adaptação dos alunos com a nova escola o que efetivou “[...] com o decorrer do 

tempo e com as atividades diferenciadas ofertadas pela escola a adaptação foi muito 

boa.” 

Ao analisar esta afirmativa da diretora voltamos à escola em 

setembro de 2011 para esclarecer quais foram as ações desenvolvidas pela mesma. 

Em conversa com a diretora e informações disponibilizadas pelo site oficial da PML 

constatamos como ações desenvolvidas pela escola a implantação de projetos 

educacionais e culturais. 

Segundo a diretora existem quatro projetos em execução na escola, 

um dos projetos é desenvolvido em parceria com os pais, o “Projeto Fanfarra” que 

acontece em horário extraclasse nas terças- feiras e nos sábados. De acordo com a 

diretora é conduzido pelo pai de um aluno da escola que se apresentou como 

voluntário e os ensina a tocarem instrumentos de percussão. A Associação de Pais e 
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Mestres (APM) também se engajou neste processo de redimensionamento do 

espaço e atividades escolares auxiliando na restauração dos instrumentos que foram 

cedidos pela Polícia Militar do município. 

Vânia destacou que a comunidade tem participado muito dos 

projetos, e segundo ela “Os pais têm participado em todos os setores, de todos os 

projetos. Estão sempre aqui, e todas as vezes que organizamos um novo projeto, 

participam, trazem idéias novas e soluções” o que confirma a superação do 

ambiente de desconfiança e do fato de que os pais da escola sempre foram 

engajados nas atividades escolares. 

Além da fanfarra, é desenvolvido um “projeto de dança” com as 

alunas sendo composta por aulas de balé no salão paroquial da Igreja Rainha dos 

Apóstolos, vizinha da escola. Este projeto acontece no horário do contra turno. 

Também a parceria entre a escola, a comunidade e uma empresa do 

município propicia que os alunos desenvolvam atividades de preservação do meio 

ambiente e incentivo para ações sustentáveis. Outro projeto acontece em parceria 

com uma editora da cidade visando ao incentivo à leitura. Este projeto propicia aos 

alunos a oportunidade de conhecerem os livros lançados pela editora e em algumas 

ocasiões dialogarem com os autores. 

A escola tem grande importância educacional na formação do ser 

social, por isso, a sintonia entre escola e comunidade é fundamental para que possa 

ser realizado um trabalho pedagógico capaz de conduzir o desenvolvimento dos 

alunos, sendo este o impulso realizador que constatamos na ação da equipe gestora 

da escola municipal que passo a passo tem concretizado o fortalecimento das 

relações entre comunidade e escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração o percurso percorrido neste estudo 

pudemos identificar que no decorrer da estruturação do sistema de ensino nacional 

a municipalização foi e continua sendo compreendida apenas em seus aspectos 

administrativos. 

Durante a pesquisa de acordo com as leituras realizadas 

percebemos que o significado administrativo aplicado ao processo de 

municipalização por grande parte dos responsáveis pelos sistemas de ensino no 

país, necessita de mudança, pois como fator importante tem sido o responsável por 

conduções que conturbam o processo e geram a não participação da comunidade 

no que se refere às políticas educacionais, mantendo-se intima ligação da 

administração aos sistemas de ensino aliadas aos interesses políticos, como nos 

indica Plank (2001, p. 88), em reflexões sobre a dependência do sistema 

educacional na relação com as autoridades políticas.  

Assim, no decorrer da pesquisa, constatamos esta dependência e 

seus efeitos no âmbito local e nacional como elementos que trazem preocupações 

nos aspectos políticos administrativos e não ressaltam a importância com os 

aspectos pedagógicos do sistema. 

No caso específico do processo de municipalização da Escola 

Estadual Carlos Dietz e em virtude dos fatos mencionados percebemos que não 

houve um planejamento prévio para a efetivação do processo o que resultou em 

diversos problemas anteriormente relatados, e nos levou a identificar nas 

preocupações por parte dos responsáveis pelo sistema educativo no município 

interesses intrinsecamente ligado aos aspectos políticos.   

Compreendemos o processo de municipalização como um processo 

de reestruturação do sistema de ensino nacional, onde as reformas não devem ser 

pautadas apenas na transferência de responsabilidades administrativas às esferas 

municipais e nem destas à comunidade escolar como aconteceu neste caso 

estudado. 

A municipalização do ensino é um processo complexo que precisa 

ser articulado de maneira integrada entre todas as esferas administrativas, mas 

também pautado em consonância com as necessidades dos principais afetados pelo 

mesmo, os alunos. 
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Durante o trabalho pudemos perceber que ao reportarem-se ao tema 

municipalização, os órgãos responsáveis pela administração dos sistemas de ensino 

elaboram programas e metas voltadas aos aspectos financeiros de distribuição de 

recursos. Não encontramos evidências que demonstrem a preocupação dessas 

esferas com o desenvolvimento da escola, com a qualidade de infra-estrutura 

ofertada, a qualidade do ensino e qualidade do projeto pedagógico a ser 

desenvolvido. 

 No caso da Escola Municipal Carlos Dietz somente no decorrer do 

primeiro ano, já instalada como instituição municipal, é que foi possível à equipe 

pedagógica elaborar um projeto pedagógico para ser implantado na escola, sendo 

assim o trabalho prejudicado pela falta de planejamento prévio. 

Entendemos, portanto que ao propor a municipalização de uma 

escola é preciso buscar compreender as necessidades da comunidade escolar, 

chamar a sua participação e averiguar se o sistema municipal de ensino possui 

suporte técnico e pedagógico para organizar ações que possam suprir estas 

necessidades. 

Neste sentido constatamos que a equipe pedagógica de uma escola 

pode fazer a diferença, pois, no ano de 2011 o que se revelou foi o compromisso da 

equipe municipal em movimentos para ir ao encontro da comunidade em prol de 

uma educação participativa e emancipadora. 
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ANEXO A  

Modelo de questionário encaminhada a secretária de educação do município de 

Londrina e a chefe do nucleo regional de educação.Os questionários não foram 

respondidos como solicitado. 

 

CECA - Centro de Educação, Comunicação e Artes 

Departamento de Educação 

 

 

Este questionário e os dados por meio dele coletados serão utilizados única e 

exclusivamente para fins acadêmicos desta pesquisa e foi elaborado pela estudante 

Juliana Cristina da Silva Alves, graduanda do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, sob orientação da Doutora em Educação Profª.  Magda 

Madalena Tuma. Esta pesquisa tem como objetivo reconhecer aspectos do processo 

de municipalização da Escola Estadual Carlos Dietz na perspectiva dos gestores 

envolvidos no processo.  Deste modo, venho solicitar sua colaboração, solicitando 

que responda às questões deste roteiro semi-estruturado.  Sua participação é muito 

importante para a investigação e sua identificação será resguardada caso seja esta 

a opção declarada ao final deste documento.   

                                                                                          Grata pela sua colaboração. 

 

DADOS DO INFORMANTE: 

Nome:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

RG.________________________________________________________________ 

Fone: (   ) ___________________________________________________________ 

 

Função exercida durante o processo de 

municipalização:__________________________________________________________________________________ 

Órgão:______________________________________________________________ 

Função atual:_____________________________________________________________________________________ 

Órgão:______________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO: 

01- O que pensa sobre o processo de municipalização? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

02- Quais os benefícios da municipalização? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03- Quais as dificuldades para a municipalização? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

04- Como entende a repercussão sobre os professores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

05- Como entende a repercussão para os alunos? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

06- Como o Estado/Município participou da municipalização? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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07- Quais ações foram desenvolvidas para a efetivação da municipalização? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

08- Qual a manifestação/participação da comunidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

 

 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e autorizo a utilização dos dados informados exclusivamente para fins de 

pesquisa acadêmica. 

Autorizo o uso expresso do meu nome: SIM  NÃO 

 

NOME 

___________________________________________________________________ 

 ASSINATURA DO INFORMANTE 

___________________________________________________________________ 

 

                                                         
 
                      Data_______/______/___ 
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ANEXO B 
Modelo de questionário encaminhadao ao chefe de logística do nucleo regional de 

educação de Londrina,a diretora  e supervisora pedagógica da escola municipal 

Carlos Dietz. 

 

CECA - Centro de Educação, Comunicação e Artes 

Departamento de Educação 

 

 

Este questionário e os dados por meio dele coletados serão utilizados única e 

exclusivamente para fins acadêmicos desta pesquisa e foi elaborado pela estudante 

Juliana Cristina da Silva Alves, graduanda do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, sob orientação da Doutora em Educação Profª.  Magda 

Madalena Tuma. Esta pesquisa tem como objetivo reconhecer aspectos do processo 

de municipalização da Escola Estadual Carlos Dietz na perspectiva dos gestores 

envolvidos no processo.  Deste modo, venho solicitar sua colaboração, solicitando 

que responda às questões deste roteiro semi-estruturado.  Sua participação é muito 

importante para a investigação e sua identificação será resguardada caso seja esta 

a opção declarada ao final deste documento.   

                                                                                          Grata pela sua colaboração. 

 

DADOS DO INFORMANTE: 

Nome:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

RG.________________________________________________________________ 

Fone: (   ) ___________________________________________________________ 

 

Função exercida durante o processo de 

municipalização:__________________________________________________________________________________ 

Órgão:______________________________________________________________ 

Função atual:_____________________________________________________________________________________ 

Órgão:______________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO: 

01-O que pensa sobre o processo de municipalização? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

02-Quais os benefícios da municipalização? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03-Quais as dificuldades para a municipalização? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

04-Como entende a repercussão sobre os professores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

05-Como entende a repercussão para os alunos? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

06-Como sentiu a abertura ou (re) início das atividades na escola como 
municipalizada? 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 48 

 

07- Qual a manifestação/participação da comunidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

 

 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e autorizo a utilização dos dados informados exclusivamente para fins de 

pesquisa acadêmica. 

Autorizo o uso expresso do meu nome: SIM  NÃO 

 

NOME 

___________________________________________________________________ 

 ASSINATURA DO INFORMANTE 

___________________________________________________________________ 

 

                                                                              Data_______/______/_____ 
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ANEXO C 
Modelo da entrevista realizada com o representante da entidade locadora do prédio 

onde funciona a escola.  

 

CECA - Centro de Educação, Comunicação e Artes 

Departamento de Educação 

 

 

Esta entrevista e os dados por meio dela coletados serão utilizados única e 

exclusivamente para fins acadêmicos desta pesquisa, a entrevista foi elaborada e 

será realizada pela estudante Juliana Cristina da Silva Alves, graduanda do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, sob orientação da Doutora em 

Educação Profª.  Magda Madalena Tuma. Esta pesquisa tem como objetivo 

reconhecer aspectos do processo de municipalização da Escola Estadual “Carlos 

Dietz” na perspectiva dos gestores envolvidos no processo.  Deste modo, venho 

solicitar sua colaboração, solicitando que responda às questões deste roteiro semi-

estruturado.  Sua participação é muito importante para a investigação e sua 

identificação será resguardada caso seja esta a opção declarada ao final deste 

documento.   

                                                                            Grata pela sua colaboração. 

 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome:__________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

RG.____________________________________________________________ 

Fone:___________________________________________________________ 

Função exercida durante o processo de municipalização: 

______________________________________________________________________________________________ 

Entidade que representa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Perguntas: 

 

01-O que pensa sobre o processo de municipalização? 

 

02- Quais o benefícios da municipalização? 

 

03- Quais as dificuldades da municipalização? 

 

04-Como entende a repercussão sobre os professores? 

 

05- Como entende a repercussão para os alunos? 

 

06-Como a entidade participou do processo de municipalização da Escola 

Estadual Carlos Dietz? 

 

07-Quais ações foram desenvolvidas para a efetivação da municipalização? 

 

08-Qual a Manifestação/participação da comunidade? 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e autorizo a utilização dos dados informados exclusivamente para fins de 

pesquisa acadêmica. 

Autorizo o uso expresso do meu nome: SIM  NÃO 

 

NOME 

_______________________________________________________________ 

 ASSINATURA DO INFORMANTE 

_______________________________________________________________ 

 

                                                                             Data_______/______/_____ 
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