
O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ENSINO NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cenário federativo brasileiro, delineado a partir da Constituição 

Federal de 1988 (CF/1988), trouxe para a regulamentação da Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) a discussão de como os 

entes federativos repartiriam as responsabilidades pela educação. A partir do 

delineamento do regime de colaboração iniciou uma divisão de competências 

visando delinear as formas de colaboração e a área de atuação prioritária de 

cada um. Vale ressaltar que as discussões sobre o regime de colaboração 

ainda perpassaram a Lei dos Fundos (Fundef e Fundeb) e dos Planos de 

Educação. 

Ressaltamos que até a CF/1988 os municípios compunham com os 

estados a organização das suas redes de ensino. Mas, com a elevação do 

município a ente federativo de igual dignidade, este passou a ter a prerrogativa 

legal de fazer a opção entre criar seu sistema de ensino ou optar pela 

integração ao Sistema Estadual compondo com ele um sistema, conforme o 

artigo 11da LDB.  

Os estudos tem indicado que apesar da opção de criação do sistema 

próprio, há um grande número de municípios brasileiros que optaram por 

compor com os sistemas estaduais. Em 2006, o IBGE (BRASIL, 2006) informou 

que apenas 42% dos municípios brasileiros possuíam sistema de ensino. Os 

dados de Mato Grosso do Sul revelaram que neste mesmo período o estado 

possuía apenas 34,6% de municípios com sistemas próprios. 

 Tendo como questões centrais a autonomia e o regime de colaboração, 

este trabalho teve como objetivo mapear e identificar os municípios de Mato 

Grosso do Sul que criaram os sistemas de ensino examinando as bases legais 

que os instituíram. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 



De acordo com a CF/1988, os municípios passaram as ser considerados 

entes federados, ou seja, foram instituídos como participantes do sistema 

federativo, com  grau de autonomia distribuído entre União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal. A legislação delegou a eles a responsabilidade 

pela sua organização administrativa, podendo legislar, dentro dos limites  

estabelecidos na CF/1988 e nas Constituições Estaduais, teve também a 

prerrogativa de estabelecer políticas públicas nas áreas sociais que 

contemplassem a demanda dos interesses locais (FIORIOLLI, 2006). 

 Na educação, os municípios em consonância com o artigo 211, da 

CF/1988 organizaram-se por meio do regime de colaboração. Cabe pontuar 

que a distribuição de competências não eximiu nenhum ente de 

responsabilidade, mas delegou a  cada um deles obrigações a serem 

assumidas de acordo com a oferta educacional  relacionada a sua area de 

atuação na oferta da educação básica (BRASIL, 1988). 

Para os municípios, a criação de sistemas municipais de ensino foi a 

possibilidade de estruturar internamente as escolas pensadas na realidade 

local, agindo para que as dificuldades encontradas pudessem ser tratadas com 

autonomia pelas instâncias do município. Segundo Fioriolli (2006), a 

institucionalização de sistemas de ensino próprio tem entre seus objetivos o de 

proporcionar a eles maior autonomia – que favorece a elaboração de projetos 

específicos para atender as características da região com a participação da 

comunidade; e de promover políticas de capacitação e valorização dos 

docentes (FIORIOLLI, 2006, p. 159).  

Por autonomia municipal compreende-se a autonomia administrativa,  

política e financeira. A primeira provém da liberdade em executar atividades 

que anteriormente era delegada pelo ente superior – no caso os estados. Por 

sua vez, a autonomia política trata da capacidade dos municipios se auto-

organizarem e auto-legislar. E a autonomia financeira se refere a capacidade 

de arrecadação dos seus tributos próprios e da forma de aplicar sua renda de 

acordo com suas necessidades (ZANDER; TAVERES, 2013). 

Gadotti (1994), define sistema como um todo organizado, articulado. 

Esse todo, organizado em conjunto de elementos reunidos precisa que os 

mesmos estejam unificados na diversidade. Isso significa que os elementos 

constitutivos do sistema não perdem a sua especificidade, sua individualidade. 



Eles apenas se integram num conjunto, numa relação de partes e todo. “[...] 

Um sistema é, portanto, um conjunto coerente, a unidade de múltiplos 

elementos, reunidos sob um único princípio, ideia [sic], concepção ou fim” 

(GADOTTI, 1994, p. 8). 

Quanto a  metodologia deste trabalho, foi realizada pesquisa 

bibliográfica e documental. O locus da pesquisa foi o estado de Mato Grosso 

do Sul, o  período delimitado foi de 1997 a 2017. Os documentos analisados 

foram a Constituição Estadual, Leis Orgânicas dos municípios e os Planos 

Municipais de Educação. 

 O contato inicial foi realizado por meio de visita ao Conselho Estadual 

de Educação a fim de obter informações a respeito dos sistemas integrados ao 

estado. A consulta também foi realizada via Web, consultando os sites das 

prefeituras e das câmaras municipais sobre a disponibilidade dos documentos 

elencados acima. Nos municípios que não disponibilizavam os documentos nos 

sites, foi realizado o contato telefônico com as Secretarias Municipais de 

Educação, que nos encaminhou os documentos por meio de endereço 

eletrônico. 

Na análise dos documentos levantou-se que dos 79 municípios do 

estado, 39 criaram seus sistemas próprios de ensino e 40 optaram por ter seu 

sistema de ensino integrado ao estado, como disposto no artigo da LDB 

9.394/1996 (MATO GROSSO DO SUL, 2019).  

A opção pela implantação iniciou em seguida à regulamentação dada 

pela LDB, em 1997. Os primeiros municípios a criarem seus sistemas foi 

Aparecida do Taboado, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Laguna 

Carapã, Dourados, Naviraí e Porto Murtinho ainda na década de 1990. De 

2000 a 2009 foram criados mais 19 sistemas municipais, representando uma 

grande expansão/descentralização. Porém de 2010 a 2017, há uma diminuição 

em relação a década anterior, apenas 12 municípios implantaram seus 

sistemas de ensino, elevando o percentual de sistemas criados para 49,37%, 

conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Criação dos Sistemas de Ensino no Estado de Mato Grosso do Sul 

PERÍODO TOTAL DE MUNICÍPIOS COM SISTEMA PRÓPRIO 

1990 - 1999 8 



2000 - 2009  19  

2010 - 2017 12 

Fonte: Conselho Estadual de Educação (2019). Elaborado pelas autoras. 

 

Com esses dados, e conforme o IBGE informou em 2015 (BRASIL, 

2019), o estado de Mato Grosso do Sul é o antepenúltimo estado com o menor 

número de municípios que criaram seus sistemas de ensino. Talvez uma das 

explicações possa ser dada por Saviani (2008), quando coloca a necessidade 

da construção de um sistema nacional de educação no Brasil, pois, segundo o 

autor, a autonomia custa caro e envolve obstáculos econômicos e históricos de 

resistências a autonomia e a descentralização na relação estabelecida entre os 

estados e seus municípios (SAVIANI, 2008). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo possibilitou analisar como estão sendo implementados os 

sistemas de ensino nos municípios de Mato Grosso do Sul.  Dos 79 municípios, 

39 fizeram a opção pela criação, participando com maior autonomia do 

processo de gestão de políticas públicas e podendo elencar as prioridades 

educacionais para sua cidade.   

Com efeito, a partir do ano de 1997 desencadeou-se o processo de 

criação dos sistemas de ensino no estado, com a observação que nos 

municípios que criaram seus sistemas, em alguns casos no processo de 

normatização, eles conseguiram implementar nas Leis Orgânicas Municipais 

uma regulamentação mais abrangente do que está colocado na LDB, 

avançando nas proposições.  
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