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MUNICIPALIZAÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL EM
MINAS GERAIS
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
As formas de distribuição de recursos e serviços
no Brasil apresentam um caráter heterogêneo e
desigual. Dessa forma, precisamos fazer uma análise
criteriosa da eficácia de políticas que pretendam,
de algum modo, alterar como bens e serviços são
distribuídos. No caso da educação, os diagnósticos
sobre a situação brasileira mostram que, apesar
dos avanços, persiste o padrão de desigualdade e
exclusão.
Ainda em nível nacional, as pesquisas acerca
das reformas recentes do Ensino Fundamental
concentram-se em análises de processos de
municipalização, que indicam um conjunto de
estratégias que, na verdade, distribuiu encargos aos
Municípios, sem a garantia de uma correspondente
fonte estável de financiamento. Assim, o pacto oficial
da “cooperação mútua” tornou-se comprometido,
dificultando o alcance de metas relacionadas à
universalização e qualidade do ensino.
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Esses são aspectos que devemos observar para
avaliar o grau de vinculação entre as ações de
descentralização – no caso, as empreendidas pela
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
(SEE-MG) junto à rede de ensino fundamental –
e os objetivos anunciados oficialmente: alterar a
gestão dos recursos alocados de modo a torná-los
mais eficientes e melhorar a qualidade dos serviços
ofertados.
O que se pode depreender da leitura do quadro
assinalado pelas prioridades estabelecidas pelo
atual governo do Estado na área educacional é que
as políticas de descentralização convergem para o
encolhimento do Estado e a redução de sua esfera
de influência. Ou seja, a reorganização da rede de
ensino do Estado acompanha as diretrizes da política
neoliberal e do Estado mínimo. Nessa direção,
em março de 2021, o governo do Estado de Minas
Gerais lançou o Projeto Mãos Dadas, retomando o
processo de municipalização de escolas de ensino
fundamental, especialmente, dos anos iniciais.
Minas Gerais conta, atualmente, com 8.444 escolas
que ofertam o ensino fundamental regularmente,
dessas 3.137 (37%) são estaduais e 5.302 são
municipais (63%). Uma nova etapa de municipalização
de escolas pelo Estado mineiro precisa considerar
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a heterogeneidade dos municípios, tanto nas
condições financeiras quanto estruturais e culturais.
Nesse sentido, o diálogo com as escolas, municípios
e comunidade é fator fundamental no processo.
No entanto, a falta de debate com os atores
diretamente envolvidos e afetados pelo processo
de municipalização de escolas em Minas Gerais tem
se caracterizado como uma estratégia do Estado
para anular a conflitualidade e a interlocução. O
contexto pandêmico, que escancara e aprofunda
as desigualdades do sistema educacional, ainda
compromete as possibilidades de debate e diálogo
com a sociedade. Nada disso parece ser problema
para o Estado que vem acelerando as medidas de
implementação do processo de municipalização
do ensino fundamental, sistematizadas no Projeto
Mãos Dadas, agora transformado no Projeto de
Lei 2657/2021, apresentado pelo governador à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como “um
mecanismo de colaboração entre o Estado e os
Municípios, com equilíbrio no compartilhamento de
responsabilidades e na acessibilidade a recursos
financeiros, técnico-operacionais e de pessoal”.
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MÃOS DADAS:
ENTRE A DESCENTRALIZAÇÃO E
A DESRESPONSABILIZAÇÃO DO
ESTADO, O QUE TEMOS DE “NOVO”?

Inicialmente é importante considerar que os impactos
das ações da SEE/MG nos dois primeiros anos do governo Zema apontam para condições de subfinanciamento
e desvalorização da educação, inclusive descumprimento do dispositivo constitucional que obriga o investimento mínimo de 25% da receita própria do Estado em
educação. Deixando de investir cerca de R$ 5 bilhões.
Além disso, uma das características do atual governo
tem sido a burocratização e verticalização dos processos
de gestão. Na contramão da promoção de ações que
garantam a permanência na escola pública e assegurem
o direito à educação, o governo Zema adotou um
conjunto de ações cujos resultados assinalam para um
processo de exclusão que já levou à evasão mais de
180.000 estudantes da rede estadual
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São exemplos dessas ações:
 Interrupção do Programa de Educação Integral;
 Imposição do sistema on-line para renovação
de matrículas ou efetivação de pré-matrícula, o
que acabou por configurar-se em uma barreira
ao acesso à educação;
 Plano de Atendimento (PA) realizado à revelia
das necessidades das comunidades escolares;
 Fechamento de escolas e fusão de turmas
sob alegação de alta taxa de evasão escolar,
medida essa considerada de exclusão do
sistema de ensino.
É nesse cenário e em um movimento confuso e
pouco transparente que o governo estadual busca
incentivar os municípios a aderirem ao projeto Mãos
Dadas, anunciando um investimento de mais de
R$500 milhões que serão repassados às prefeituras
interessadas na municipalização das matrículas dos
anos iniciais do ensino fundamental.
Ao analisarmos os passos apresentados de implantação
do projeto, verifica-se o cumprimento de um cronograma
que vai da apresentação do projeto aos municípios até a
efetivação da negociação com a tramitação do convênio,
sem escuta ou previsão de qualquer possibilidade de
participação das comunidades, conforme se constata
no quadro a seguir:
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Já com as fases de implementação do projeto em
andamento, o governo Zema resolveu transformálo em norma e enviou à Assembleia Legislativa
de Minas Gerais o PL 2657/2021. No entanto, no
documento persiste a falta de transparência e clareza
das informações acerca de questões estruturantes
do projeto e podemos confirmar a tese de que o
Mãos Dadas constitui parte de um processo que
visa o encolhimento do Estado e à redução de sua
responsabilidade, num processo de imposição ou
pressão aos municípios, sem tempo de análise e sem
participação das categorias e da sociedade, numa
verdadeira privatização da educação básica.
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SOBRE AS DESPESAS DO
PROJETO MÃOS DADAS
O Projeto Mãos Dadas conta com investimentos previstos na LOA 2021. Essa ação, sob responsabilidade
da SEE/MG, tem previsão orçamentária de despesas
no montante de R$ 592.109.561,00, conforme tabela
a seguir:
Tabela 1 – Detalhamento das despesas da Ação Atendimento
aos Municípios Mineiros - LOA 2021

Despesa
Total
Despesa Corrente
Pessoal e Encargos Sociais
Vencimentos e Vantagens fixas
Outras Despesas Correntes
Contribuições
Diárias
Passagens e despesas com locomoção
Despesa de Capital
Investimentos
Auxílios
A classificar

Valor
592.109.561,00
494.179.561,00
1.000,00
1.000,00
494.178.561,00
494.172.461,00
2.100,00
4.000,00
97.930.000,00
97.930.000,00
5.000.000,00
92.930.000,00

Fonte: LOA 2021, Quadro de Detalhamento da Despesa.
Elaboração: Subseção Dieese no Sind-UTE/MG.

Observa-se que a natureza das despesas também
pode ser um fator dificultador para compreender os
efetivos valores a serem repassados aos municípios,
uma vez que os critérios a serem adotados como
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requisitos para efetivação dos repasses não estão
detalhados no documento apresentado por ocasião
de lançamento do projeto Mãos Dadas, tampouco
no Projeto de Lei 2657/2021 que o institui. Também
não há clareza sobre as bases e os critérios de
operacionalização do “apoio pedagógico, de
recursos humanos e de infraestrutura” anunciados
pelo governo.
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SOBRE O CUSTO DA
MUNICIPALIZAÇÃO
A municipalização poderá aumentar, em média, mais de
50% o número de matrículas nos municípios, o que é um
impacto considerável para as redes municipais, mesmo
que seja realizada de forma gradual. Os investimentos
prometidos pelo Governo Estadual de Minas Gerais,
embora estejam no orçamento de 2021, não garantem
que eles serão suficientes para os municípios suportarem
a ampliação da oferta do ensino fundamental. Não há
clareza, por exemplo, sobre como será suplementada
a alimentação e o transporte escolar, além da falta de
garantia sobre a estrutura física de imóveis.
Além disso, é preciso atentarmos para o disposto no
parágrafo único do art. 5º do PL 2657/2021 e em seu
parágrafo único:

Ou seja, embora os investimentos prometidos pelo
governo estadual estejam previstos no orçamento de
2021, não há garantia de disponibilidade financeira
para executá-los, ou seja, não há garantia de que os
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R$ 592 milhões serão repassados às prefeituras.
É preciso destacar também que a municipalização
pode parecer atrativa em um primeiro momento
devido à transferência de recursos do FUNDEB,
mas a distribuição de recursos não será
proporcional ao aumento do número de estudantes.

Vejamos alguns exemplos:
• O município de Belo Horizonte terá um aumento
de matrículas no ensino fundamental estimado em
65,9% após a municipalização, enquanto a receita do
FUNDEB, em razão da municipalização, aumentará
18,7%.
• Em Juiz de Fora, as matrículas terão um aumento de
48,5% e aumento do repasse do FUNDEB estimado
em 17,7%;
• Em Ouro Preto, as matrículas terão um aumento de
55,7% e aumento do repasse do FUNDEB estimado
em 18,03%
• Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, terá um aumento
dos repasses do FUNDEB de 60,3%, porém, o aumento
das matrículas está projetado em 197,2%.
12
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Em termos do repasse dos recursos do Fundeb,
do salário educação e da alimentação escolar, se a
municipalização fosse totalmente realizada em 2021, o
Governo do Estado repassaria até R$ 1,433 bilhão de
recursos para as Prefeituras. Mas é importante ressaltar
que a municipalização não terá impacto apenas na
receita do município, também haverá impacto na
despesa, pois o aumento de alunos atendidos pela
Prefeitura aumentará as despesas. Portanto, a despesa
estimada para as Prefeituras, com a municipalização, é
de R$ 2,668 bilhões.
Tabela 2 – Impactos da municipalização das matrículas dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre o total de matrículas, receita e despesa anual, segundo
tamanho da população dos municípios mineiros.
Matrículas

Receita e Despesa com a municipalização
Aumento
de
Classes de tamanho da Número de
Rede matrículas Acréscimo na Despesa com a
população
municípios Rede
Saldo
municipal estadual na rede
Receita
municipalização
municipal
(%)
Até 2.000 pessoas
4
47
297
631,9
1.272.630,15
1.405.019,64
-132.389,49
De 2.001 a 5.000 pessoas

37

5.704

4.104

71,9

De 5.001 a 10.000 pessoas

110

31.864

16.675

De 10.001 a 20.000 pessoas

124

68.339

38.276

De 20.001 a 50.000 pessoas

96

101.440

38
29

De 50.001 a 100.000
pessoas
De 100.001 a 500.000
pessoas
Mais de 500.000 pessoas
Total

4
442

18.589.734,55

62.126.417,49

-43.536.682,94

52,3

73.823.722,67

171.602.258,54

-97.778.535,86

56

169.830.599,66

351.836.669,01

-182.006.069,35

60.664

59,8

264.987.859,57

500.824.216,09

-235.836.356,52

90.773

52.323

57,6

226.700.746,82

379.879.374,20

-153.178.627,38

183.350

94.327

51,4

404.819.568,87

632.979.356,44

-228.159.787,57

125.022

63.722

51

273.045.583,90

568.293.314,57

-295.247.730,67

606.539 330.388

54,5

1.433.070.446,19 2.668.946.625,97 -1.235.876.179,78

Fonte: IBGE, Estimativa da população. MEC, Microdados Censo Escolar Educação Básica. FNDE, Portaria Interministerial n° 1/2021.
Elaboração: Subseção Dieese no Sind-UTE/MG.
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IMPACTOS DO PROJETO
MÃOS DADAS NAS REDES DE
EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
No caso do Governo do Estado, a municipalização
representará uma redução da receita anual do Fundeb
na ordem de R$ 1,3 bilhão. Vale lembrar que cerca
de 95% das despesas do Fundeb são com Pessoal e
Encargos Sociais, logo, uma redução na receita do
Fundeb significa menos recursos para o pagamento da
remuneração dos trabalhadores em educação da rede
estadual.
Soma-se a isso a adjunção dos professores com ônus
para o Estado, ou seja, mesmo sem ofertar os anos
iniciais, após a conclusão da municipalização, ainda
assim a remuneração desses profissionais, embora
atuando nas Prefeituras, ficará a cargo do Estado.
Portanto, menos recursos para financiar a remuneração
dos trabalhadores em educação e mantendo a despesa
é uma conta que não fecha e haverá um déficit de
financiamento que trará prejuízos futuros para a
educação estadual, dificultando seu financiamento, e
a resolução desse problema, provavelmente, será uma
política de congelamento remuneratório, não realização
de concursos públicos e demissão de contratados.
14
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Na perspectiva dos trabalhadores da educação, em
especial os professores, há uma série de temores sobre
o impacto da rede, pois a “possibilidade de adjunção”
não dá garantia de que o profissional terá vaga no
local em que está lotado atualmente, podendo os
profissionais serem removidos de seus atuais locais
de trabalho ou mesmo ficarem sem emprego. Os
profissionais que possuem dois cargos acumuláveis no
serviço público, com a adjunção no Município, correm
o risco de não conseguirem ter compatibilidade de
horários e poderão ser exonerados em um dos cargos.
Da forma como está se dando o processo, transparece
que o governo do Estado de Minas Gerais desconhece
ou ignora as particularidades locais e regionais, não
apenas nos aspectos estruturais e financeiros, mas
também da dimensão pedagógica e curricular.

eXC

EDE

NTE

S
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OS IMPACTOS ECONÔMICOS
NA SOCIEDADE
Além do prejuízo financeiro para as Prefeituras, que
será causado com a municipalização, também haverá
impactos na economia local e estadual.

Desemprego
Adjunção de professores (PEB) e especialistas em
educação (EEB): o Governo do Estado cederá por 2 anos
PEBs e EEBs para as prefeituras que aderirem ao Projeto.
No âmbito estadual, ao fim da adjunção, por não mais
existirem as escolas em que os respectivos servidores
trabalhavam antes da municipalização, esses serão
obrigados ou a pedirem demissão ou serão transferidos
para outro município (se houver vaga). Os PEBs e
EEBs, designados da rede estadual, lotados nas escolas
municipalizadas, terão seus contratos imediatamente
rescindidos, ou seja, estarão desempregados.
Demais trabalhadores em educação da rede estadual:
com a extinção das escolas estaduais e a adjunção
apenas para as carreiras de PEB e EEB, as demais
carreiras, imediatamente após a municipalização, ASB,
ASE, ATB, ANE, AEB e TDE estarão, portanto, com
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os cargos ameaçados, pois, se não houver local para
remoção, esses provavelmente serão exonerados. Em
relação aos contratados serão dispensados, já que a
contratação desses profissionais, em sua maioria, é com
base no número de alunos.

Queda na arrecadação
Com o aumento de trabalhadores desempregados,
esses não terão renda para o consumo, com isso haverá
um impacto na economia local, que, em um período
de pandemia, já sofre com o desemprego e, com o
fechamento da economia, sofrerá mais ainda com o
aumento do número de desempregados no município,
que não terão renda para consumir no comércio local.

Aposentadoria
Com o desemprego, seja dos designados/contratados
demitidos, dos servidores efetivos exonerados, esses
não mais contribuirão para a Previdência, seja do
Regime Próprio do Estado, do Município ou do INSS
e, com isso, o tempo para se aposentar será maior ou,
se aposentarem de forma proporcional ao tempo de
contribuição, com as novas regras da aposentadoria, o
benefício será muito baixo.
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Fim das Nomeações
Sem a demanda por anos iniciais na rede estadual, não
haverá mais necessidade de nomeações dos aprovados
no último concurso da educação. Essas pessoas
provavelmente estão desempregadas, ou ocupam um
cargo de designado do Estado ou estão em alguma
atividade informal, por exemplo, e, com o fim das
nomeações, continuarão desempregadas, bem como
quem é designado ficará desempregado.

Sobrecarga do SUS
Todas as pessoas que ficarão desempregadas com a
municipalização não mais contarão com o atendimento
pelo IPSEMG, no caso dos servidores da rede estadual,
ou terão dificuldades em pagar um plano de saúde
privado, o que levará o atendimento à saúde dessas
pessoas para o SUS, que, no momento de pandemia, já
está sobrecarregado.
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ASSIM...
Apesar de a proposta para uma maior articulação
da sociedade civil com o Estado e de o processo
de municipalização serem amplamente divulgados
como fundamentais para a construção da qualidade
do ensino no Brasil, especificamente o projeto em
curso no Estado de Minas Gerais está calcado numa
transposição abrupta e sem participação da categoria
e das comunidades escolares.
A concepção de Estado que encontramos no bojo
do processo de ampliação da municipalização do
ensino fundamental, em Minas Gerais, não considera
a heterogeneidade dos municípios mineiros, a
construção de seus currículos, e as reais possibilidades
de integração de suas estruturas.
Ao que parece, o governo estadual, buscando colocar
em prática o alardeado regime de recuperação fiscal,
concebe o processo de municipalização como uma
opção de economia para o Estado em um momento
de crise nos municípios.
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