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RESUMO 

A presente dissertação visa a investigar o processo de construção e implementação do 
Plano Municipal de Educação – PME da cidade de Espinosa (MG). O objetivo geral desta 
pesquisa foi analisar o processo de construção e implementação do Plano Municipal de 
Educação desse Município, além de discutir os fundamentos legais que endossam a 
formulação de um PME, identificar as etapas de sua elaboração, apontar as estratégias de 
construção do Plano, e observar como a participação popular foi garantida na formulação do 
Plano Municipal de Educação da cidade em questão. Essa pesquisa contém as seguintes 
classificações: quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, uma vez que sua intenção é 
investigar um processo social de relevância, ao mesmo tempo em que busca entender o 
comportamento dos sujeitos atuantes nesse mesmo processo; quanto aos objetivos, trata-se 
de uma pesquisa descritiva, pois tenta mapear o processo histórico de construção de um 
ordenamento jurídico-social, delineado por um grupo social específico; e quanto aos 
procedimentos, a pesquisa é documental, pois avalia e examina documentos e peças 
oficiais que ensejaram a criação do Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG. Os 
instrumentos empregados para levantar informações foram a Análise Documental e o 
Questionário. Através da Análise Documental, fez-se o exame das Atas da Reunião da 
Câmara de Vereadores que aprovou a Lei do PME de Espinosa/MG, dos textos de leis 
Federais, Estaduais e Municipais relacionados ao tema e de documentos produzidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. As informações utilizadas nessa pesquisa constam da 
Constituição Federal de 1988, da Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014, dos 
Documentos Orientadores emanados do Ministério da Educação inerentes à formulação dos 
Planos, dos sites oficiais desse Ministério, da Lei Municipal n° 1.568 – Plano Municipal de 
Educação –, da Lei Orgânica do Município de Espinosa e dos Atos Administrativos 
expedidos por este município. Por meio do Questionário, obtivemos informações 
suplementares aos documentos citados, uma vez que a documentação de que se tinha à 
disposição não garantiu o alcance dos objetivos aqui determinados. O Marco Teórico foi 
construído a partir das publicações de diversos estudiosos alinhados às temáticas do 
Planejamento Estratégico, Políticas Públicas, Sistema, Plano e Gestão Municipal de Ensino, 
além de Democracia e Participação. No capítulo 2 há a discussão do conceito de 
democracia e suas subdivisões, demonstrando sua relevância para a compreensão do 
processo de participação social. Tal capítulo foi construído com base nos estudos de Bobbio 
(2015), Dallari (2010), Ferreira Filho (2010) e Nogueira (2005). No capítulo 3, é discutido o 
conceito de planejamento governamental como uma modalidade de política pública, por se 
tratar de um conjunto de ações articuladas e organizadas pelo poder público com vistas ao 
atendimento da coletividade. Utilizou-se os trabalhos de Bruel (2010), Parente (2010), 
Ferreira (2015) e Bordignon (2013) para respaldar a discussão. Ao fim da dissertação, nas 
considerações finais, chegou-se a importantes conclusões. Uma delas, em relação às 
etapas de elaboração do Plano à luz dos teóricos, verifica-se que houve, na fase de 
construção, a observância quase que unânime aos princípios defendidos por estudiosos do 
campo educacional. Enfatiza-se, porém, um ponto que não foi observado pelo Município: a 
capacitação e preparação dos membros da Comissão para lidar com a função relevante de 
participar dos debates deste documento inestimável para a educação municipal. Sobre a 
participação da sociedade civil, o Questionário demonstrou que houve uma tímida 
participação popular na formulação do Plano, demonstrando um trabalho quase limitado aos 
próprios membros da Comissão. Não se conseguiu, contudo, responder às questões 
inerentes à implementação e monitoramento das metas do PME. Espera-se que, a partir 
deste trabalho, outros estudos possam ser realizados a fim de se investigar os pontos não 
respondidos – ou até mesmo que novas ideias sejam reveladas a partir daqui.  

Palavras-chaves: Plano Municipal de Educação. Elaboração. Políticas Públicas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present master’s thesis aims at investigating the process construction and implementation of the 

Municipal Education Plan – PME of the city of Espinosa (MG). The general objective was to analyze 

the process of construction and implementation of the Municipal Education Plan of that city, besides 

discussing the legal foundations that support the formulation of a PME, identifying the stages of its 

elaboration, pointing out the strategies applied for the PME construction, and observing how the 

people participation was granted in the formulation of the Municipal Education Plan of the city.This 

research relies on the follow classification: regarding the approach, the research is qualitative, since 

its aim is investigate a relevant social process,  at the same time it seeks to understand the behavior 

of the subjects that act upon this process; regarding its objectives, it is a descriptive research, for it 

maps the historical process of construction of a juridical-social planning, delineated by a specific social 

group; and regarding the procedures, the research is documental, for it evaluates and exams 

documents and official pieces that gave rise to the creation of the Municipal Education Plan of 

Espinosa. The tools applied for data gathering were Document Analysis and Questionnaire. Through 

Document Analysis, we have examined the Reports of the Meetings of Chamber of Councilors that 

has approved the Law of PME of Espinosa, of the text of the Federal, State and Municipal laws related 

to the theme and to the documents produced by the Municipal Education Secretary. The information 

used in this research consists of the Brazilian Federal Constitution of 1988, the Federal Law n° 

13.005, in June, 25, 2014, of the Guiding Document emanated by the Education Ministry related to the 

Plan formulation, of the official sites of that Ministry, of the Municipal Law n. 1.568 – Municipal 

Education Plan -, of the Organic Law of the city of Espinosa and the Administrative Acts expedited by 

this city. By means of the Questionnaire, we have gathered supplementary information about the afore 

mentioned documents, since the documentation to what we had access did not granted to reach the 

objectives determined here. The theoretical foundation was constructed upon the publication of 

several studies aligned the themes of Strategic Planning, Public Policies, System, Municipal Plan and 

Management, besides Democracy and Participation. In the second chapter we found the discussion of 

the concept of democracy and its subdivisions, demonstrating its relevancy for the understanding of 

the process of social participation. That chapter was constructed based upon the studies of Bobbio 

(2015), Dallari (2010), Ferreira Filho (2010) and Nogueira (2005).  In the third chapter, we discuss the 

concept of government planning as a modality of public policy, for it is a set of articulated and 

organized actions by the public power aiming to serve the collectivity. We have used the works of 

Bruel (2010), Parente (2010), Ferreira (2015) and Bordignon (2013) to support the discussion. At the 

end of the master’s thesis, at the final consideration, we came to important conclusions. One of them, 

in relation the stages of the elaboration of the plan from the theorists’ point of view, we found that 

there was, at the construction stage, the observation almost unanimous to the principles held by the 

scholars of educational field. We emphasize, though, one point that was not observed by the city: the 

training and preparation of the members of the Commission for dealing with the relevant function of 

participating of the debates of that invaluable document for municipal education. About the 

participation of civil society, the questionnaire proved that there was a timid people participation on the 

plan formulation, showing a work almost limited to the members of the commission themselves. We 

could not, though, to answer the question inherent to the implementation and monitoring of the goals 

of PME. We hope that, from the present work, other studies can be carried on in order to investigate 

the points that were not answered, or even that new ideas be revealed from here. 

 

Keywords: Municipal Education Plan. Elaboration. Public Policies.  
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, interessa-nos considerar algumas questões relacionadas à 

construção e à implementação do Plano Municipal de Educação - PME da cidade de 

Espinosa/MG1. Pretendemos traçar o caminho evolutivo da construção do PME 

daquele município, assim como sua implementação, respaldando-nos na sólida 

produção acadêmica na área, na legislação correlata e no emprego dos 

instrumentos de pesquisa adequados para proceder à coleta de informações. 

Afirmar que o PME de Espinosa/MG é a consolidação de um Planejamento 

Democrático sem, no entanto, apontar os percalços da sua construção soa como 

uma ação simples e de fácil construção. Desconhecer o percurso do PME nos induz 

ao equívoco de deduzir que se trata de uma política pública modesta, simples, 

sóbria, ignorando as marcas das lutas e anseios de uma sociedade cada vez mais 

heterogênea que ela traz consigo. 

A despeito da consolidação de um planejamento democrático a ser 

introduzido em Espinosa, ou em qualquer município brasileiro, a concepção do PME 

é uma política recente, preconizada pelos dispositivos legais que ensejaram inserir o 

sistema municipal no palco das decisões políticas inerentes ao ensino, assim como 

pelos estudos acadêmicos realizados por grandes estudiosos. Torná-lo factível é o 

grande desafio da maior parte dos Municípios, em especial para a cidade de 

Espinosa/MG. Nesse sentido, questões levantadas sobre o processo de construção 

e implantação do PME de Espinosa em muito elucidará sua longa e exitosa 

trajetória. 

                                                           
1
Localizada no extremo Norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, tem uma população de 32.151 

habitantes e uma área territorial de 1.868,970 quilômetros quadrados, conforme os dados levantados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). A conjuntura orçamentária de 
Espinosa revela uma cidade com o quadro orçamentário estável, entendida a estabilidade como a 
diferença entre a arrecadação de receitas orçamentárias e as despesas realizadas (IBGE, 2010). O 
município compreende a região do Circuito “Serra Geral do Norte de Minas”, e é subordinado 
administrativamente à Microrregião de Janaúba (MG) e à Mesorregião de Montes Claros (MG). É 
servido pela rodovia pavimentada BR – 122, o principal canal que liga a cidade aos grandes centros 
comerciais, e conta ainda com a estrada de ferro da extinta Rede Ferroviária Federal – RFF, hoje 
administrada pela Ferrovia Centro Atlântica – FCA, do grupo empresarial Vale (IBGE, 2010). A cidade 
apresenta historicamente baixos índices de desenvolvimento, desenvolvimento vagaroso dos 
indicadores de alfabetização/escolarização e o sistema médico-hospitalar fragilizado. Atualmente, 
Espinosa dispõe de um hospital público e várias Postos de Saúde distribuídos nos bairros. No setor 
educacional, o Município conta com escolas municipais e estaduais. Em números: o pré-escolar é 
oferecido por 16 escolas; o ensino fundamental é ofertado por 50 escolas; e o ensino médio por 03 
unidades de ensino. (IBGE, 2010) 
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O objetivo geral desta pesquisa, portanto, é o de analisar o processo de 

construção e implementação do Plano Municipal de Educação do Município de 

Espinosa/MG. Além disso, pretendemos: 

 discutir os fundamentos legais que endossam a formulação de um 

PME; 

 identificar as etapas de elaboração do PME à luz do pensamento de 

alguns teóricos, apontar as estratégias de construção do PME de 

Espinosa/MG e  

 investigar como a participação popular foi garantida na formulação do 

Plano Municipal de Educação desse Município. 

Algumas questões inspiraram essa pesquisa: quando e como foram 

articuladas as etapas da construção do PME? Quais foram os sujeitos envolvidos 

em sua construção? Que concepção de planejamento foi adotada nessa tarefa? 

Quais foram as dificuldades enfrentadas? Como tem sido promovido o controle das 

ações e o cumprimento das metas? 

A pesquisa partiu da hipótese de que o processo de construção do PME de 

Espinosa seguiu as linhas de pensamento da literatura científica, mas que a 

efetivação do planejamento democrático e participativo não foi eficaz. 

Esse processo será investigado a partir da análise dos documentos oficiais 

que subsidiaram sua construção e também por meio da aplicação de Questionário 

aplicado aos membros da Comissão Representativa da Sociedade Civil, instância 

esta que esteve à frente dos trabalhos de formulação do Plano.  

As informações utilizadas nessa pesquisa constam da Constituição Federal 

de 1988, da Lei Municipal n° 1.568, de 16 de junho de 2015, da Lei Orgânica do 

Município de Espinosa, da Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014, dos 

Documentos Orientadores emanados do Ministério da Educação inerentes à 

formulação dos Planos, dos sites oficiais desse Ministério e dos Atos Administrativos 

expedidos pela Prefeitura de Espinosa. 

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira: Capítulo 2, 

destinado a conceituar democracia,gestãodemocráticaegestão educacional; Capítulo 

3, referente à definição de planejamento; Capítulo 4, referente à metodologia; 
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Capítulo 5, destinado à caracterização do município; Capítulo 6, relacionado à 

análise e discussão de dados, seguido das Considerações Finais. 

O Capítulo 2, referente à democracia, à gestão democrática, e à gestão 

educacional, aborda o conceito de democracia e sua classificação, enfatizando a 

relevância para o entendimento da participação social.Há, no decorrer do Capítulo, a 

definição de democracia, à luz de alguns teóricos, bem como de seus tipos e 

diferenças básicas.  

Também no Capítulo 2, é discutida a gestão educacional, conceito este de 

grande relevância em função das mudanças que a educação brasileira sofreu nos 

últimos anos. A descentralização das atividades educacionais, como se verá neste 

Capítulo, também contribuiu para a mudança no cenário das políticas educacionais 

do país. Dessa forma, para a compreensão de um Plano Municipal de Educação, 

objeto dessa pesquisa, é indispensável conceituar a ideia de gestão educacional, 

uma vez que tal plano é o balizador das ações gerenciais do sistema de ensino.  

Finalizando esse capítulo, há a discussão dos aspectos legais que ensejaram 

a implantação, no Brasil, do Plano Nacional de Educação – PNE, tais como a 

Constituição da República de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

e a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização dos Professores - FUNDEF – e Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

- FUNDEB.  

No Capítulo 3 é abordado o conceito de planejamento. O planejamento aqui é 

definido como a forma de organizar as ações idealizadas pelo poder público. Para 

tanto, a estruturação do Capítulo está organizada nas seções: planejamento como 

uma modalidade de política pública, planejamento tradicional 

xplanejamentoestratégico e aspectos históricos do planejamento educacional 

brasileiro. 

Assim sendo, no decorrer do Capítulo 3,a ideia de planejamento é 

inicialmente explanada como sendo uma ação atrelada a qualquer atividade 

humana. Quando o homem moderno, por exemplo, almeja alcançar determinado 

objetivo, se faz necessário um bom planejamento. Em seguida, há a conceituação 

política, quando se compreende que o planejamento governamental também é 
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encarado como política pública, por se tratar de um conjunto de ações articuladas e 

organizadas pelo poder público com vistas ao atendimento da coletividade. 

Na segunda seção, conforme já mencionado, apresentamos as diferenças 

entre a forma de planejamento tradicional e o planejamento estratégico.  

Outra seção desse capítulo, concernente ao aspecto histórico, afirma que no 

campo educacional a prática do planejamento traz seus primeiros registros na 

década de 1930, ano em que o país inicia um período marcado por grandes 

transformações sociais.  

A metodologia se encontra no Capítulo 4, onde é apresentada a classificação 

da pesquisa deste trabalho. Nesse sentido, essa pesquisa contém as seguintes 

classificações: quanto à abordagem, a pesquisa é de caráter qualitativo, uma vez 

que sua intenção é investigar um processo social de relevância, ao mesmo tempo 

em que busca entender o comportamento dos sujeitos atuantes nesse mesmo 

processo. No tocante aos objetivos, esta pesquisa é de caráter descritivo, pois busca 

mapear o processo histórico de construção de um ordenamento jurídico-social, 

delineado por um grupo social específico. Quanto aos procedimentos, esta pesquisa 

é documental, pois avalia e examina documentos e peças oficiais que ensejaram a 

criação do PME de Espinosa. 

Por se tratar de uma pesquisa que se desenvolveu num determinado 

município, a cidade necessita ser caracterizada. Os dados socioeducacionais da de 

Espinosa encontram-se no Capítulo 5 desta dissertação, apresentados ora em forma 

de gráficos, ora em forma de descrição textual. 

Os resultados da análise e discussão estão no capítulo 6. Nessa parte, os 

documentos analisados e os gráficos oriundos da aplicação do Questionário foram 

examinados de acordo a literatura científica. Tais resultados estão separados em 

documentos e, em seguida, no Questionário. 
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2 DEMOCRACIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

2.1 DEMOCRACIA 

 

Esta primeira seção traz a discussão do conceito de democracia e suas 

subdivisões, demonstrando sua relevância para a compreensão do processo de 

participação social. Nos parágrafos seguintes, há a definição de democracia 

segundo o entendimento de alguns teóricos, objetivando o entendimento do 

processo de construção e implementação do PME de Espinosa.  

Assim sendo, com base nos estudos de Bobbio (2015), Dallari (2010), 

Ferreira Filho (2010) e Nogueira (2005), compreendemos a democracia como um 

regime político no qual o poder popular é soberano em sua plenitude. A Democracia 

Representativa é um tipo especial de governar um Estado por meio de 

cidadãospreviamente eleitos através de sufrágio universale DemocraciaDireta é a 

atuação direta do povo nas decisões afetas à coletividade. Pode-se compreender 

que a construção de um PME, associadaà participação dos segmentos educacionais 

e sociedade civil, com representantes do povo diretamente interessado, é factível. 

Entender o conceito de democracia é tornar compreensível a evolução do 

planejamento das ações do poder público, demonstrando a eficácia e o alto grau de 

efetividade das políticas públicas construídas em conjunto com a sociedade civil. 

Nesse sentido, dizer que uma ação pública se democratizou é o mesmo que afirmar 

que essa mesma política se tornou acessível a toda a população – em se tratando 

de construção. 

Para essa reflexão, lançamos mão dos trabalhos de Dallari (2010), Bobbio 

(2015) e Ferreira Filho (2010). Dallari (2010) enfatiza o desfecho dos três maiores 

movimentos sociais que reforçaram a construçãodo conceito de Estado 

Democrático: a Revolução Inglesa, a Independência das Colônias Americanas e a 

Revolução Francesa. Bobbio (2015), por sua vez, discute, com veemência, o 

conceito de democracia, o qual para ele é um conjunto de regras capazes de 

estabelecer quem poderá ser legitimado a representar o povo de um determinado 

grupo e sob quais formas procedimentais. Ferreira Filho (2010) contribui para a 

discussão estabelecendo, entre outros pontos, a classificação da democracia. Ou 
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seja, o autor aponta os tipos de democracia atualmente aceitos. Segundo ele, a 

democracia se classifica em direta e representativa – a depender da participação do 

indivíduo em uma decisão. 

O surgimento da ideia de democracia e do Estado Moderno remonta ao 

século XVIII. Esse período histórico ficou marcado por ter dado um pontapé inicial a 

vários movimentos sociais que intentaram uma grande reforma de Estado no mundo 

inteiro. Os movimentos sociais desse período ocorreram, sobretudo, na Inglaterra, 

nos Estados Unidos e na França, sendo que neste último país, a revolução ocorreu 

com grande intensidade. “A democraciarepresentativa provém do governo 

representativo que as revoluções liberais começaram a implantar pelo mundo, a 

partir do último quartel do século XVIII.” (FERREIRA FILHO, 2010, p. 111) (Grifos 

nossos).  

A ruptura político-social ocorrida naquele período histórico se deve 

primordialmente à ascensão inédita dos valores fundamentais da pessoa humana, o 

que rompeu com as limitações e proibições impostas pelo absolutismo hegemônico 

predominante no planeta. O absolutismo monárquico, a propósito, não reconhecia os 

direitos fundamentais da pessoa, tampouco os ideais de liberdade e progresso 

fundados no homem. 

Segundo Dallari (2010, p.146), “O Estado Democrático moderno nasceu das 

lutas contra o absolutismo, sobretudo através da afirmação dos direitos naturais da 

pessoa humana.” Até então, o Monarca era suficiente para conduzir a vida da 

sociedade civil, ditando projetos e executando políticas que quase sempre não 

atendiam aos interesses da população. Para se ter uma ideia, o poder absoluto da 

Monarquia era tão ilimitado que o cidadão via-se preterido de certos direitos em 

favor do Estado. Assim, os Monarcas detinham numerosas terras, bens, patrimônio, 

prerrogativas. Privilégios estes que não condiziam com o respeito aos direitos 

humanos.Essa realidade, no entanto, motivou a sociedade a contestar as ações da 

nobreza – e também do clero. A classe religiosa concentrava rendas e patrimônio de 

forma análoga à nobreza. Tomados pelo sentimento de revolta, os grupos sociais 

começaram a reivindicar espaço e a exigir a abertura do governo. Iniciava-senesse 

momento uma fase marcada principalmente pela afirmação dos direitos naturais da 

pessoa, tais como, o direito à liberdade, ao sufrágio, à vida e ao patrimônio. Direitos 
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esses secularmente renegados ao povo, pois somente o Estado detinha poderes 

para usufruí-los. Em decorrência, despontavaa ideia de um governo constituído pelo 

povo, capaz de agregar os valores que a própria população reivindicava. Nasce, 

portanto, o conceito de Estado Democrático. 

A base do conceito de Estado Democrático é, sem dúvida, a noção 
de governo do povo, revelada pela própria etimologia do termo 
democracia, devendo-se estudar, portanto, como se chegou à 
supremacia da preferência pelo governo popular e quais as 
instituições do Estado geradas pela afirmação desse governo. 
(DALLARI, 2010, p. 145)  

Nessa perspectiva, segundo o autor, o Estado Democrático nada mais é que 

um governo escolhido pelo povo e para o povo. Rompe-se, assim, com o milenar 

absolutismo que vigorou por todo o mundo. Ainda segundo Dallari (2010), é 

imprescindível estudar o surgimento dessa concepção política que é a democracia, 

bem como sua evolução. Trilhando a linha de raciocínio do autor, é importante 

enfatizar que o primeiro movimento social contrário ao absolutismo foi a Revolução 

Inglesa, sob a influente retórica de Locke, em 1689. Primeiramente, é indispensável 

salientar que essa revolução provocou forte mudança político-social na Inglaterra, 

motivada pela oposição ao absolutismo monarca e, ao mesmo tempo, auxiliada pelo 

avanço do movimento protestante. Essas duas correntes (política e religiosa) se 

uniram para superar o poder ilimitado da Monarquia inglesa, ambas defendendo os 

direitos naturais do indivíduo. 

O pensamento de Locke era de que um Estado precisa de uma nova 

organização, completamente distinta dos paradigmas consolidados naquela época. 

Para esse pensador, o poder pertencente a uma comunidade deveria ser delegado a 

uma instituição – denominadolegislativo – por meio da qual seriam estabelecidas 

regras que regulamentassem a vida social do Estado e até mesmo a forma como o 

legislador operacionalizaria a função de legislar. Dallari (2010) afirma que o Poder 

Legislativo se caracteriza por assegurar que todo o grupo social esteja nele 

representado, no qual as diversas vozes sejam ecoadas.Dessa maneira, é evidente 

que a manifestação da maioria do eleitorado é que determinará a escolha dos 

representantes legais. “E quem detiver o poder legislativo ou o poder supremo de 
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qualquer comunidade obriga-se a governá-la mediante leis estabelecidas, 

promulgadas e conhecidas do povo, e não por meio de decretos que surpreendam o 

povo.” (DALLARI, 2010, p. 148). 

Diante do exposto, é fácil deduzir que a referência ao Poder Legislativo, tão 

enfatizada por Dallari (2010), se deve ao fato de que o Poder Executivo Inglês ainda 

era inexistente. Ainda havia, e por muito tempo permaneceu, a figura da Monarquia. 

Mas, há que se falar em discricionariedade. Esse termo se constituiu nesse período 

de Revolução Inglesa, por determinar certo grau de liberdade à Monarquia, no 

sentido de que o Legislativo daria as linhas gerais de governabilidade e o Poder 

Supremo teria a discricionariedade na maneira de executá-la. A influência do 

contexto revolucionário inglês se estendeu em amplitude em solo norte-americano. 

Ávidos em obter a independência, o povo das Colônias Americanas se movimentou 

no sentido de conseguir a liberdade de todos os colonos, em busca de um novo 

Estado que viesse a congregar o espírito de construção e de alvedrio. “A luta contra 

o absolutismo inglês também se desenrolou, em parte, nas colônias da América do 

Norte.” (DALLARI, 2010, p. 149). 

A realidade vivenciada no solo americano favoreceu vigorosamente a 

implantação da democracia. Primeiramente, porque a colônia almejava sua 

independência, no intuito de se construir uma nação que respirasse outros ares. Isto 

é, os súditos desenvolveram a vontade de se autogovernarem, de se auto-

organizarem, rompendo definitivamente com os padrões políticos absolutistas 

vigentes na Inglaterra. Em segundo lugar, a inexistência de um grupo político 

fortemente estabelecido na Colônia também motivou o autogoverno pelo próprio 

povo. É fácil, nesse sentido, deduzir que, caso houvesse algum grupo opositor, 

certamente este grupo teria chegado ao poder dos Estados Unidos da América – o 

que ocasionaria outro regime Monarca. 

O último movimento social que impulsionou a ideia de democracia foi a 

Revolução Francesa, no século XVIII. Ao fim desse movimento, a propósito, houve o 

surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que 

buscava afirmar os valores da pessoa humana como fundamentos de uma 

sociedade moderna e contemporânea. Sociedade estaque se evolui a partir do 

respeito aos direitos à liberdade, à vida e à propriedade.Nessa perspectiva, a 
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Revolução Francesa se transformou em um marco da transformação político-social 

ocorrido, sobretudo, nos países ocidentais. Estimulados pelo pensamento 

democrático de Jean-Jacques Rousseau, considerado o pai da democracia 

moderna, o povo francês rompeu de vez com o absolutismo consolidado naquele 

país, abrindo espaço para uma governança pautada nos valores fundamentais da 

pessoa humana. De fato, a partir daí, o mundo inteiro assistiu – e alguns países 

experimentaram – o surgimento da mais nova forma de governo. Nascia então a 

democracia.Dallari (2010) descreve o contexto francês na época da revoluçãoda 

seguinte maneira: 

As condições políticas da França eram diferentes das que existiam 
na América, resultando disso algumas dessemelhanças entre uma e 
outra orientação. Além de se oporem aos governos absolutos, os 
líderes franceses enfrentavam o problema de uma grande 
instabilidade interna, devendo pensar na unidade dos franceses. Foi 
isto que favoreceu o aparecimento da ideia de nação, como centro 
unificador de vontades e de interesses. (DALLARI, 2010, p. 150) 
(Grifos nossos). 

Para Bobbio (2015), a ideia de democracia é conceituada como sendo um 

conjunto de regras capazes de determinar quem tem legitimidade para tomar 

decisões coletivas e sob quais formas procedimentais. Em outras palavras, o autor 

assevera que a democracia nada mais é que o mecanismo regulador de quem 

poderá assumir a função de governante de um Estado – ou mesmo uma 

comunidade – e de que forma esse governante conduzirá as decisões que vinculará 

o povo. Essas condições, segundo Bobbio (2015), são suficientes para instituir o 

regime democrático de um grupo de pessoas. Para ele, em um grupo social, é 

necessário o estabelecimento de decisão coletiva que vincule todos os indivíduos, 

uma vez que a existência e desenvolvimento do grupo estão alicerçados nessa 

prática. “Todo grupo social está obrigado a tomar decisões que vinculem o conjunto 

de seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna 

como externamente.” (BOBBIO, 2015, p.35).  

Dessa forma, fica evidenciado que a inexistência de regras vinculantes 

transformaria uma determinada sociedade numa instituição fragilizada, onde alguns 

cumpririam a lei, e outros fariam o que julgasse conveniente.Ferreira Filho (2010) 
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complementa a discussão, atribuindo dois valores básicos: “Fundamentalmente são 

dois valores que inspiram a democracia: liberdade e igualdade, cada um destes 

valores, é certo, com sua constelação de valores secundários. Não há concepção de 

democracia que não lhes renda vassalagem, ainda que em grau variabilíssimo.” 

(FERREIRA FILHO, 2010, p. 127) (Grifos do autor). Enfatizamos a partir daí que é 

possíveldistinguir, conforme predomine este ou aquele valor, as concepções liberais 

das concepções igualitárias da democracia. Esse entendimento merece uma 

discussão mais aprofundada. 

Vincular o homem livre a regulamentos e normas parece, a princípio, algo 

contraditório às declarações construídas pelos movimentos sociais na Inglaterra, nos 

Estados Unidos e na França. No entanto, essa ideia equivocada de limitação do 

indivíduo é desmistificada quando essa mesma vinculação é encarada como a 

vontade majoritária do povo, com o desejo da maioria prevalecendo sobre os 

interesses individuais e com o interesse geral se sobrepondo à vontade subjetiva de 

cada pessoa. Em outras palavras, a afirmação por ele sustentada indica que a 

democracia é o poder que emana do povo, haja vista que a decisão da coletividade 

impera sobre a vontade particular dos cidadãos. Nesse sentido, a soberania de um 

povo prevalece robustamente sobre a pretensão individual de cada componente. 

Primeiramente, considera-se sujeito legitimado a assumir o posto de decisão 

aquele indivíduo que seja integrante do grupo, isto é, que partilha dos mesmos 

anseios dos demais membros. A escolha do sujeito chamado a decidir pelo grupo é 

feita por meio de sufrágio que, segundo as regras de cada grupo específico, 

habilitam pessoas a participar do pleito.Em segundo lugar, o procedimento aplicável, 

segundo Bobbio (2015), é o da vitória da maioria ou, ainda, o da unanimidade. Para 

facilitar a compreensão desse ponto, imaginemos um órgão colegiado composto por 

determinado número de membros. Ao serem propostas várias matérias a serem 

apreciadas por este colegiado, é considerada vencedora a matéria que obtiver a 

manifestação da maioria dos votantes. Como explica Bobbio (2015), 

Quanto às modalidades de decisão, a regra fundamental da 
democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são 
consideradas decisões coletivas – e, portanto, vinculatórias para todo 
o grupo – as decisões aprovadas ao menos pela maioria daqueles a 
quem compete tomar a decisão. Se é válida uma decisão adotada 
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por maioria, com maior razão ainda é válida uma decisão adotada 
por unanimidade. (BOBBIO, 2015, p. 37). 

Nessa mesma linha de pensamento, Dallari (2010, p.149) apregoa: “E com 

base na afirmação da igualdade de direitos, afirmou-se, como um dogma, a 

supremacia da vontade da maioria.” Bobbio (2015) enfatiza mais um ponto para que 

a democracia seja garantida. Para ele, é necessário que seja assegurada, a todos 

quantos forem chamados a decidir, a liberdade de opinião e de decisão. Em outras 

palavras, é indispensável que o decisor tenha discricionariedade para apreciar e se 

posicionar frente a qualquer tema, matéria ou assunto. Assim, não faz sentido ao 

cidadão eleito chancelar o óbvio, o certo, o inquestionável. Não há democracia 

nessa situação. 

A literatura científica classifica consensualmente a democracia em duas 

formas distintas: a democracia direta e a representativa. Há ainda uma terceira 

classificação: o conceito de democracia semidireta. “Este, no entanto, pode ser 

considerado modalidade de democracia indireta, especialmente da democracia 

representativa.” (FERREIRA FILHO, 2010, p. 109). Assim, Ferreira afirma que as 

inúmeras formas de classificar a democracia pretendem o mesmo objetivo. “Ou, em 

outras palavras, vários são os sistemas pelos quais se procura realizar o ideal de 

fazer coincidir, no máximo possível, os governantes e os governados.” (FERREIRA 

FILHO, 2010, p. 108).  

O estudo da democracia direta leva em consideração muitos aspectos 

circunstanciais, apontando as vantagens e limitações da sua adoção. É louvável 

presenciar o povo externando sua vontade de forma individual, direta, incorruptível. 

Aliás, esse é o grande desejo de todos aqueles que defendem com veemência a 

liberdade natural do homem. A democracia direta é o resultado dos valorosos 

movimentos sociais contrários ao absolutismo monarca. Contudo, é importante 

enfatizar que a promoção da democracia direta encontra grandes dificuldades de 

aplicação e inconveniências exequíveis. Em seus escritos, Bobbio (2015) faz 

menção ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau sobre a descrença da 

instituição de uma verdadeira democracia direta. 
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Mas Rousseau também estava convencido de que “uma verdadeira 
democracia jamais existiu nem existirá”, pois requer muitas 
condições difíceis de serem reunidas. Em primeiro lugar um Estado 
muito pequeno, “no qual ao povo seja fácil reunir-se e cada cidadão 
possa facilmente conhecer todos os demais”; em segundo lugar, 
“uma grande simplicidade de costumes que impeça a multiplicação 
dos problemas e as discussões espinhosas”; além do mais, “uma 
grande igualdade de condições e fortunas”; por fim, “pouco ou nada 
de luxo” (donde se poderia deduzir que Rousseau, e não Marx, é o 
inspirador da política de “austeridade”). (BOBBIO, 2015, p. 70) 
(Grifos do autor). 

Nesse sentido, o autor afirma com total propriedade que a democracia direta 

só consegue se efetivar num grupo de características homogêneas, de tamanho 

reduzido e com poucas – ou raras – discussões polêmicas.Nessa perspectiva, falar 

em grupo de pessoas com características homogêneas, na atualidade, é algo 

materialmente impossível. Numa era em que as diferenças culturais conquistaram 

espaço e revolucionaram a sociedade humana, a homogeneidade tornou-se algo 

inexistente – e até mesmo inaceitável. Soma-se a isto a numerosa quantidade de 

cidadãos aptos a manifestarem suas vontades, observadas pelo crescimento 

populacional na grande maioria dos países. Desse modo, não resta dúvida sobre a 

inviabilidade da democracia direta no mundo contemporâneo. 

Bobbio (2015) enumera ainda mais um ponto contrário: a ampliação das 

discussões espinhosas na sociedade. O aumento acelerado do número de membros 

de um grupo social implica necessariamente a elevação de problemas internos e a 

multiplicidade de opiniões individuais. Com isso, é impossível manter um diálogo 

sempre pacífico em torno de uma questão comum num grupo social. Os diferentes 

olhares, as diversas visões de mundo, as inúmeras crenças e valores fazem com 

que o entendimento consensual se torne cada vez mais raro. Essa ideia também é 

compartilhada por Ferreira Filho (2010), para quem, “A democracia direta, ou seja, 

aquela em que as decisões fundamentais são tomadas pelos cidadãos em 

assembleia, é uma reminiscência histórica ou uma curiosidade quase que folclórica”. 

(FERREIRA FILHO, 2010, p.109) Percebe-se que a efetivação da verdadeira 

democracia direta é algo fantasioso – e infactível, sob todos os ângulos. 

Uma coisa, no entanto, é preciso ressalvar aqui: a exposição dos pontos 

desfavoráveis à adoção da democracia direta não visa à sua extinção absoluta. Ela 
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existe com funcionalidade no mundo atual e dispõe de instrumentos específicos de 

realização. A grande questão é que a aplicação da democracia direta é inviável para 

temas corriqueiros e momentâneos da vida acelerada em que vivemos. Por causa 

de ligeiras mudanças e de ampla agenda parlamentar, abrir espaço à população é 

algo politicamente inexequível.Há de se considerar uma relevante consideração 

apresentada por Dallari (2010), que enfatiza um ponto crucial para o sucesso da 

democracia direta: 

No momento em que os mais avançados recursos técnicos para 
captação e transmissão de opiniões, como terminais de 
computadores, forem utilizados para fins políticos será possível a 
participação direta do povo, mesmo nos grandes Estados. Mas para 
isso será necessário superar as resistências dos políticos 
profissionais, que preferem manter o povo dependente de 
representantes.” (DALLARI, 2010, p. 153) 

Na democracia direta, no entanto,o cidadão manifesta sua vontade plena e 

soberana. Ou seja, por meio do sufrágio, o homem livre deposita na urna aquilo que 

acredita ser o caminho real da transformação e do progresso. Toma-se, pois, como 

referência, a manifestação da maioria dos participantes. A concordância da maior 

parte dos cidadãos é considerada a expressão predominante num pleito. 

A aplicação do conceito de democracia na gestão das atividades públicas 

será mais bem compreendida na seção seguinte, onde haverá a discussão sobre a 

forma de gerir o sistema educacional segundo esse princípio.  

 

2.2 GESTÃO EDUCACIONAL: UM GRANDE DESAFIO 

 

A importância de se discutir a gestão educacional se dá em razão das 

mudanças que a educação brasileira sofreu nos últimos anos. A descentralização 

das atividades educacionais transfigurou o cenário das políticas educacionais do 

país. Dessa forma, para a compreensão de um Plano Municipal de Educação, objeto 

dessa pesquisa, é indispensável conceituar a ideia de gestão educacional, uma vez 

que tal plano é o balizador das ações gerenciais do sistema de ensino.  

Nesse sentido, sobre a Gestão Educacional, fundamentamo-nos nos 

trabalhos de Bordignon (2013), Pires (2016), Queiroz (2013), Meirelles (2012), 
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Lück(2010), Romão (2010), Nogueira (2005), Moraes (2002), Dourado (2002) e 

Saviani (1999). O conceito de gestão educacional, a partir das leituras feitas, é 

entendido como a forma de gerir o sistema de ensino, levando em consideração as 

políticas e as diretrizes emanadas do Poder Público e os princípios democráticos. 

Sobre a gestão escolar, Lück (2010) apresenta as características dessa nova 

tendência de gerir o sistema de ensino. Segundo a autora, gerir o sistema de ensino 

se tornou uma ação complexa e que exige bastante dinamismo por parte do gestor. 

Assim, gestão escolar é o ato de gerir todos os elementos que compõem a 

educação, respeitados os princípios e as diretrizes emanados pelo Poder Público. 

Queiroz (2013) fala a respeito do princípio da descentralização administrativa, 

por meio do qual o Estado transfere parte de sua competência à sociedade civil. 

Segundo o autor, com a democratização do país em 1988, a população brasileira foi 

contemplada com o direito de coparticipar da mesa de discussões de algumas 

políticas públicas. Bordignon (2013) e Saviani (1999), por suas vezes, conceituam a 

ideia de sistema de ensino, quando afirmam se tratar de um conjunto de atividades 

organizadas que prezam pelo mesmo fim. Essa definição de sistema em muito 

contribuirá para o entendimento de gestão. Os autores definem o sistema de ensino 

na tentativa de demonstrar que a educação brasileira se organiza dessa forma e 

que, portanto, geri-lo exigirá a compreensão de que são vários os elementos que 

permeia o ensino no país.  

As modificações ocorridas no cenário educacional (LDB, FUNDEF/FUNDEB) 

realizaram uma espécie de metamorfose no sistema, por meio da qual a 

descentralização administrativa ganhou corpo e os municípios ganharam relevância 

na condução da política de educação no país. A descentralização do poder político e 

administrativo no Brasil seguiu uma tendência que abarcou grande parte dos setores 

da Administração Pública. Ou seja, assim como ocorreu na educação, a delegação 

de poderes aos entes federados também foi estendida às áreas da saúde, 

previdência, assistência e promoção social, e a tantas outras sobre as quais o 

Estado tenha responsabilidade. A respeito da descentralização administrativa, 

Queiroz (2013) afirma que, 

A descentralização envolve tanto instâncias político-institucionais 
como as administrativas e inclui o repasse integral de atividades e de 
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atribuições de um nível central de governo a outro de menor 
hierarquia. Ela implica ainda o reconhecimento de outros organismos 
existentes ou que serão criados, assim como em suas atribuições 
completas para realizar funções antes reservadas ao nível central de 
governo – representado no Brasil pela União. Resulta, ainda, na 
autonomia jurídica, funcional e financeira dos órgãos que assumirão 
as funções transferidas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006) 
Os principais argumentos que têm sido utilizados para a 
descentralização são: ela permite aumentar a governabilidade, 
contribui para o aumento da democracia, favorece a competitividade 
econômica na economia globalizada e propicia a preservação dos 
valores culturais e locais. (QUEIROZ, 2013, p. 73) 

Ferreira Filho (2010) complementa essa mesma discussão, afirmando que, “A 

descentralização – note-se – é instrumento de eficiência governamental.” 

(FERREIRA FILHO, 2010, p. 79). Nesse sentido, a insurgência desse novo modelo 

de gerenciamento resultou de profundas reformas políticas e econômicas pelas 

quais passou o planeta após a segunda metade do século XX. O estabelecimento do 

neoliberalismo econômico, por exemplo, foi uma delas. Essa corrente teórica 

defendia a adoção do modelo econômico centrado no mercado e conseguiu avançar 

exatamente quando o monopólio estatal sinalizou decadência. 

O declínio do estadismo social, também chamado de Estado de Bem-Estar 

Social, expôs o governo como o grande responsável pelos efeitos deletérios 

provocados nos países. Nessa perspectiva, a derrocada do estadismo, na visão dos 

pensadores neoliberalistas, seria contornada com a redução da presença do Estado 

na economia e na política, propiciando oportunidade para a comunidade social se 

reerguer.Queiroz (2013) destaca bem essa mudança radical na política de Estado 

quando afirma que, 

No entanto, após a década de 1970, as políticas do modelo de 
Estado keynesiano já não se mostravam mais eficazes para suportar 
a continuidade do ciclo de prosperidade da economia mundial e uma 
nova crise veio outra vez colocar sob discussão as formas de 
intervenção do Estado na economia. O modelo keynesiano de 
Estado passou a ser objeto de questionamentos e revisões. A crise 
iniciada na década de 1970 e intensificada nos anos 1980 deixou 
evidente para muitas das principais correntes do pensamento 
econômico que era uma “crise do Estado” provocada por seu mau 
funcionamento em decorrência tanto da sua inadequação aos 
requerimentos do atual paradigma técnico-econômico de 
desenvolvimento quanto do fato de se encontrar fortemente 



     

 

 

27 

capturado por interesses particulares e de ter se desviado de suas 
funções primordiais. (QUEIROZ, 2013, p. 30) (Grifos do autor). 

Seguindo esse entendimento, e contribuindo com mais elementos de 

afirmação, Moraes (2002) enumera as dificuldades pelas quais passava o Brasil na 

década de 1970. A maior delas e, sem dúvida, a mais notória de todas foi o aumento 

incontrolável dos gastos governamentais com as políticas sociais de prestação 

continuada. O declínio desse modelo de gestão, segundo o autor, desencadeou uma 

série de narrativas neoliberais que tentaram convencer a sociedade de que essa 

organização seria adequada para superar a crise herdada do estadismo. 

Por se tratar de uma reforma bastante complexa, e que mudaria os 

comportamentos e valores das pessoas, não se pode deixar de citar uma segunda 

dificuldade, a fracassada iniciativa do Estado em promover o desenvolvimento 

econômico e o crescimento sustentável de sua produção interna. A política de 

desenvolvimento econômico nacional tornou-se uma das bandeiras do Governo 

Militar, que tentou fortalecer o país desenvolvendo ações em prol da indústria e da 

infraestrutura. 

A concentração do poder nas mãos dos militares impediu a população de 

desenvolver a capacidade do gerenciar as políticas e os programas governamentais. 

Isto é, o Regime Militar tomou o poder do país e aplicou um sistema de governo 

totalmente contrário à participação popular. Tratava-se de um governo fechado à 

Comunidade Internacional, que acreditava na hipótese de que o Brasil avançaria, 

individualmente e isoladamente, como nação de primeiro mundo. Um governo 

intolerante às manifestações populares, confiante de que as ações adotadas no país 

seriam, indiscutivelmente, o melhor caminho para o progresso. 

Evidentemente, a realidade mostrou o contrário. Houve melhorias pontuais, 

sim, ao longo dos 21 anos de Ditadura, como a construção das obras faraônicas no 

território nacional e o impulso vigoroso da indústria. Contudo, tivemos sérios efeitos 

negativos: o endividamento do país chegou a níveis alarmantes; os indicadores 

sociais praticamente se mantiveram estagnados; a população não desenvolveu a 

capacidade de participar da vida política, do palco das decisões relevantes; o 

brasileiro não aprimorou sua cidadania. Foi a partir desse cenário que emergiu o 

pensamento neoliberal como substituto do estadismo. É no mercado, segundo 
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Moraes (2002), que a justiça, a liberdade e a igualdade se intensificam, se 

aprimoram, se consolidam. Para o autor, um Estado neoliberal seria capaz de 

promover a criatividade intelectual e econômica das pessoas. Desse modo, 

corroborando esse entendimento, o talento e as iniciativas individuais do cidadão 

são os verdadeiros combustíveis a impulsionar o desenvolvimento econômico de um 

país. E o consequente aprimoramento social. Como destaca o autor (2002), 

O neoliberalismo econômico acentua a supremacia do mercado 
como mecanismo de alocação de recursos, distribuição de bens, 
serviços e rendas, remunerador dos empenhos e engenhos inclusive. 
Nesse imaginário, o mercado é matriz da riqueza, da eficiência e da 
justiça. (MORAES, 2002, p. 03) 

Nessa perspectiva, o autor assevera que a liberdade promovida pela corrente 

neoliberal vai muito além da econômica: promove também a liberdade intelectual, de 

escolha, de pensamento, de usufruto, de divisão, de riqueza. Ou seja, proporciona a 

aptidão do alvedrio em todas as pessoas. 

A intervenção do Estado nos negócios afetos à sociedade configura-se sob 

duas formas diferentes: pela regulação das atividades privadas e pela taxação. 

Assim, o intrometimento do Estado na atividade privada resulta em prejuízo 

considerável à competitividade, bem como na corrida pela excelência dos serviços 

ou produtos ofertados à população. Na outra ponta, a taxação sobre os serviços é 

vista como controle sufocante, muito além do propósito de alimentar as finanças do 

Estado. 

Dourado (2002) defende que a presença do Estado é incabível no mundo 

contemporâneo. Segundo ele, a sociedade atual firma relações que contemplam os 

comportamentos e valores modernos, desgarrados das tradições passadas. Isto é, 

na contemporaneidade, o indivíduo respira transformações em todos os aspectos. 

Um desses comportamentos modernos, por exemplo, é a valorização da tecnologia 

da informação e comunicação como algo imprescindível ao desenvolvimento do 

país.Nessa linha de pensamento, é plausível afirmar que o mundo contemporâneo 

não faz sintonia com a burocratização, o assistencialismo, o endividamento e com a 

morosidade dos serviços essenciais ao cidadão. Sendo assim, essa nova forma de 

gerir e tratar informações passou a ser a bússola orientadora do desenvolvimento da 
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sociedade. Uma sociedade almejante da racionalização, da dinamização, da 

segurança e da velocidade das informações. 

Ainda de acordo Dourado (2002), somente o neoliberalismo é capaz de 

proporcionar tais mudanças, uma vez que o paternalismo nacional vai de encontro à 

implantação da ferramenta das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs.  

A defesa ideológica dessa reforma é implementada pelo discurso de 
modernização e racionalização do Estado, objetivando, desse modo, 
a superação das mazelas do mundo contemporâneo (desemprego, 
hiperinflação, redução do crescimento econômico...) e de adaptação 
às novas demandas pelo processo de globalização em curso. 
(DOURADO, 2002, p. 2) 

 

De tudo o que foi exposto acima, afirmamos que o mundo atual, do século 

XXI, se revestiu dos valores da liberdade e do respeito às diferenças. O Poder 

Público, nos dias de hoje, mantém uma relação de troca com o povo, no intuito de 

atender suas demandas. O Estado passou, portanto, a repartir sua competência 

administrativa e de gestão com a comunidade. Mas, a discussão a ser feita a 

respeito dessa repartição de competências envolve vários setores da Administração 

Pública, já que a descentralização do poder, ou o pacto federativo, prevê a gestão 

das políticas de Estado tanto pela União, como também pelos estados e municípios. 

Como já foi salientado, o município foi o ente que maior destaque ganhou na 

condução e formulação de políticas. Romão (2010) discute o fortalecimento dos 

estados e municípios quando nos diz que, 

No caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988, Estados e 
Municípios foram reconhecidos como entidades relativamente 
autônomas, não se limitando ao status de meras circunscrições 
administrativas da União; foram investidos de uma personalidade 
jurídica e moral, na medida em que se transformaram em titulares de 
direitos e deveres, possuidores de órgãos distintos dos da União, 
titulares de patrimônio, formuladores e executores de orçamentos 
próprios, dotados de competências específicas, promotores de 
recrutamento, seleção e administração de pessoal. Agora, Estados e 
Municípios são “entes federados”. Em suma, transformaram-se em 
identidades autoadministradas. Não possuem, entretanto, a liberdade 
total, isto é, não são soberanos, pois estão submetidos ao aparato 
das normas da União e da unidade da Federação a que pertence. 
(ROMÃO, 2010, p. 28) (Grifos do autor). 
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Além da permissão legal para conduzir os rumos da população, através da 

descentralização do poder político, os municípios brasileiros abraçaram o modelo de 

gestão recém-praticado no Brasil. Trata-se da gestão participativa. A gestão pública 

tem obtido espaço nos grandes debates acadêmicos. Aliás, toda mudança radical 

em uma realidade repercute no meio científico – em especial uma “metamorfose” no 

sistema da educação. Isso porque, como já afirmado, uma guinada foi dada na 

forma de organização e gerenciamento de um setor tão estratégico como o 

educacional. Tal mudança propõe a ressignificação deste conceito.Antes de discuti-

lo, porém, é preciso conceituar uma importante ideia inerente à gestão educacional: 

o conceito de sistema de ensino. Bordignon (2013) afirma o processo evolutivo do 

sistema educacional brasileiro quando diz que, 

A criação de sistemas de ensino se enraíza profundamente no 
processo político da construção da democracia e consolidação do 
regime federativo, pela gradativa afirmação da autonomia, vale dizer, 
da cidadania das unidades federadas. Esse processo veio carregado 
de tensões e movimentos entre centralização e descentralização, 
entre poder central e poder local, entre unidade e valorização da 
diversidade nacional. (BORDIGNON, 2013, p. 23) 

Saviani (1999), em seus estudos, afirma que, “o conceito de sistema denota 

um conjunto de atividades que se cumprem tendo em vista determinada finalidade, o 

que implica que as referidas atividades são organizadas segundo normas que 

decorrem dos valores que estão na base da finalidade preconizada.” (SAVIANI, 

1999, p. 121). Nesse sentido, o autor nos chama à atenção para estabelecermos a 

definição correta de sistema, em razão da sua diversificada gama de significados. 

Na verdade, o que se pretende é dar uma denotação eficaz a esse termo para que 

se possa prosseguir com a discussão acerca de Gestão. Em outras palavras, definir 

o conceito desistema é fundamental para se compreender todo o processo de 

gerenciamento da educação brasileira na atualidade. E é exatamente pretendemos 

fazer nesse trabalho. 

A expressão sistema de ensino equivale ao conjunto de atividades que, 

juntas, perseguema mesma finalidade. Essas atividades, autônomas, seguem o 

mesmo caminho na consecução dos objetivos comuns. Deduzimos, pois, que um 

sistema educacional é composto por múltiplas ações: operacionais, normativas, 
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gerenciais, de articulação com a sociedade etc. Todas elas, enfim, representando 

um subconjunto de um elemento mais amplo e abrangente. 

Bordignon (2013) define sistema de forma parecida: 

Sistema compreende um conjunto de elementos, ideais e/ou 
concretos, que mantêm relação entre si formando uma estrutura. 
Elementos, partes estruturadas em relação interdependente, 
formando um todo dotado de certo grau de harmonia e autonomia e 
voltado para uma finalidade. (BORDIGNON, 2013, p. 25)  

É viável, a propósito, descrever a função típica de cada uma dessas 

estruturas representativas. E começaremos por descrever as ações operacionais, 

que se referem ao processo de tramitação de demandas e demais elementos 

necessários ao fluxo contínuo do sistema educacional. Ou seja, é uma 

funcionalidade que visa sua execução fiel e eficaz. Pode-se dar como exemplos a 

tarefa de protocolo e emissão de documentos, a infraestrutura e a logística, o 

manejo responsável de equipamentos e de todo tipo de material pertencente à 

instituição. 

A ação normativa, por sua vez, diz respeito ao processo de formulação e 

deliberação de regras comuns a serem aplicadas a todo o sistema. O conjunto de 

atividades precisa de uma orientação normativa capaz de vinculá-las e discipliná-las, 

no intuito de evitar abuso e negligência de qualquer natureza. A ação normativa tem, 

em especial, a intenção precípua de conferir sincronização e unidade a todo o 

sistema. Assim, compõe essa categoria de ações as leis, os decretos, os 

regulamentos e demais atos normativos emanados dos órgãos competentes. 

A ação gerencial, por seu turno,tem a tarefa de gerir o complexo educacional 

em sua totalidade. Podemos dizer que a ação normativa não consegue produzir 

seus efeitos, de modo satisfatório, sem a existência de um comando que lhe dê 

direcionamento prático. Isto é, para que o sistema seja eficaz, com suas normas e 

tramitações processuais, é preciso que haja uma administração responsável por lhe 

supervisionar e lhe revelar outros caminhos, estes últimos com o intuito de conceder 

alternativas e apontamentos em prol das melhorias e inovações a que o mundo está 

submetido. 
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No sistema educacional, as ações de articulação com a sociedade têm o 

majestoso papel de manter o diálogo aberto com a comunidade escolar em todas as 

suas dimensões. Essa sublime tarefa é o motor favorável a irrigar o terreno da 

participação de todas nas funções inerentes à Gestão Escolar. Há, contudo, uma 

discussão que merece destaque: o processo de institucionalização do sistema. Para 

que um sistema seja constituído e erguido, é necessário que haja a normatização de 

seus valores, ideais, crenças, e objetivos. Em outras palavras, isso significa que a 

descentralização administrativa habilita a comunidade local a se pronunciar diante 

da lei, enumerando seus anseios e objetivos frente às políticas sociais, como é o 

caso da educação escolar. 

Bordignon (2013) caracteriza o processo de institucionalização do sistema de 

ensino, em particular o sistema municipal, a partir do entendimento de que, 

Inicialmente, convém refletir sobre a natureza do processo de 
institucionalização do Sistema. Um processo instituinte, 
especialmente na ordem das políticas públicas, fundamenta-se em 
valores a serem legitimados e formalizados por meio de normas. A 
norma é um processo de autocriação social, ou autoinstituição, a 
partir dos valores básicos que dão sentido e identidade a uma 
sociedade ou comunidade e orientam sua ação. Assim como 
processo de institucionalização da educação brasileira se funda nos 
valores nacionais, o processo de institucionalização do Sistema 
Municipal de Educação deve representar a tradução local desses 
valores e a afirmação de outros próprios à realidade do município. 
(BORDIGNON, 2013, p. 38) (Grifos nossos). 

Percebe-se que a normatização é a espinha dorsal do sistema educativo. As 

espécies normativas conseguem consolidar os sonhos de um povo que, em grande 

parte, esteve calado diante dos desmandos emanados do poder nacional 

centralizado, cujas políticas não atendiam às expectativas do grupo fragilizado, de 

menor representatividade.  

Na esteira das discussões das normas, é cabível mencionar algumas dessas 

espécies. Primeiramente, é importante esclarecer que existem duas categorias de 

normatização: as leis e os atos administrativos. Embora para muitas pessoas essas 

categorias se confundam, as leis e os atos administrativos apresentam grande 

diferença – em todos os aspectos. Enquanto a lei é ato típico do Poder Legislativo, o 
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ato administrativo é função típica do Executivo. Para ir um pouco além, o ato 

administrativo visa à regulamentação de uma lei aprovada previamente. 

O processo legislativo é composto por cinco tipos básicos: a Emenda à 

Constituição, a Lei Ordinária, a Lei Complementar, a Lei Delegada e o Decreto 

Legislativo, cada qual destinado à determinada matéria e com seu rito processual 

próprio. É importante enfatizar que esses cinco modelos de leis são de competência 

do Poder Legislativo, os quais apenas os cidadãos eleitos a legislar podem conduzir. 

No caso do Município, a casa legislativa habilitada a legislar é a Câmara de 

Vereadores. São os vereadores eleitos que possuem competência para deliberar 

sobre assunto afetos aos munícipes.Nesse sentido, consoante a Constituição da 

República, o Projeto de Lei apreciado pela Câmara de Vereadores é votado em 

Sessão Plenária e considerado aprovado se obtiver a manifestação favorável da 

maioria dos seus membros. Em se tratando de Lei Orgânica, esta deverá ser 

apreciada em dois turnos, com um interstício mínimo de 10 dias de uma votação 

para a outra. “O Município reger-se-á por lei orgânica [...] aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.”(BRASIL, 1988, art.29). 

O ato administrativo, por sua vez, emana do Poder Executivo para dar 

execução à lei. De acordo com Meirelles (2012), o ato administrativo é um 

instrumento de inestimável relevância para o Executivo administrar bem e fielmente 

as pretensões preconizadas pela sociedade. 

Ato administrativo é toda forma de manifestação unilateral de 
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados 
ou a si própria. (MEIRELLES, 2012, p. 157) 

Ainda segundo o autor, são várias as espécies do ato administrativo: Decreto, 

Resolução, Portaria, Despacho, Parecer, Licença, Permissão, Autorização, 

Homologação, Instrução Normativa, Aprovação, Circulares e outros. Assim, cada 

uma dessas espécies tem uma finalidade ou alcance específico, e é empregado 

conforme o assunto a ser decidido pela autoridade administrativa. Conforme 
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exposto, o sistema é um aglomerado de atividades. Geri-lo na atualidade requer 

uma mudança radical de paradigma.  

Lück (2010) conceitua Gestão Educacional afirmando que ela, 

[...] corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de 
ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, 
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a 
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos 
das escolas, compromissado com os princípios da democracia e com 
os métodos que organizem e criem condições para um ambiente 
educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas 
competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta 
de decisões e efetivação de resultados), autocontrole 
(acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e 
transparência (demonstração pública de seus processos e 
resultados). (LÜCK, 2010, p. 35).  

Nessa perspectiva, percebe-se que o gerenciamento de um sistema 

educacional vai muito além de conduzir seus rumos; é mais do que direcionar a 

estrutura, pura e simplesmente. Gerir, segundo Lück (2010), é conduzir a dinâmica 

do sistema de ensino. Um ensino marcado por dinâmicas radicais, permeado pelos 

princípios do autocontrole e da transparência. Um ensino que inaugurou o século 

XXI, rompendo com os paradigmas tradicionais que sustentaram o modelo de 

educação do passado. 

Para compreender um pouco da nova configuração do sistema educacional, 

vejamos os novos pilares de sustentação que dão nova engenharia a esse setor 

público, à luz do entendimento de Lück (2010). Em primeiro lugar, um sistema de 

ensino, para ser gerido, precisa estar alinhado às diretrizes estabelecidas pelo Poder 

Público e pelos órgãos colegiados competentes – como é o caso dos Conselhos de 

Educação. Partindo do pressuposto de que o Poder Público e o Conselho de 

Educação têm legitimidade para deliberarem sobre a educação brasileira, resta aos 

gestores educacionais seguirem suas diretrizes orientadoras. 

É cabível mencionar que o Poder Público, na figura do Executivo e do 

Legislativo, e os Conselhos de Educação são as instâncias capazes de estabelecer 

ordenamentos jurídicos para todo o ensino do país. É fácil compreender essa divisão 

de competência. Basta lembrar que o Estado é a pessoa jurídica de direito público e 

que os parlamentares detêm o mandato político para representar os anseios da 
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população. A mesma analogia é estendida aos Conselhos: órgão colegiado de 

representação tripartite, que agrega representantes do Poder Público, da sociedade 

civil e da categoria educacional. Aceitas, apreciadas e deliberadas a favor, as 

políticas públicas formuladas por esses órgãos servem de bússola orientadora para 

se implementar o avanço e a promoção social.Nessa condição, o gestor educacional 

administra o sistema, levando em consideração tais políticas, concretizando de fato 

os ideais inspirados pelos indivíduos e pela sociedade de um modo geral. 

O gestor, ao conduzir o sistema com base nessas diretrizes políticas, não 

perde a prerrogativa de se autogerir, como veremos adiante. Ele detém certo grau 

de discricionariedade que o habilita a tomar algumas decisões com boa margem de 

liberdade. Um segundo aspecto inerente à prática da gestão educacional se refere à 

autonomia gerencial – também conhecida como autogestão. O instituto da 

autogestão confere ao gestor liberdade na tomada de decisões na condução das 

atividades do sistema de ensino, sem perder de vistas as diretrizes a que está 

vinculado. Isto é, uma vez satisfeitas as recomendações emanadas das instâncias 

superiores, o gestor pode usufruir da discricionariedade para tratar de assuntos 

pontuais e isolados. Dessa forma, o sistema educacional se torna mais flexível para 

ser administrado, já que o gestor e toda a comunidade diretamente interessada 

passam a assumir responsabilidade pela administração. 

O instituto da autogestão é um exemplo emblemático da descentralização 

administrativa da educação. Um grande avanço no setor.Nessas condições, o 

sistema educacional autogestionário se tornou a expressão sublime da modernidade 

administrativa, quebrando preceitos antigos e inaugurando uma nova forma de 

conduzir as políticas públicas do país, com vistas à promoção do indivíduo e ao 

atendimento de suas necessidades específicas. Assim, a comunidade é chamada a 

participar das decisões inerentes ao sistema, como veremos a seguir. 

Configurando o terceiro aspecto do novo modelo de gestão, tem-se o 

compartilhamento de decisões – uma característica inovadora que condiz com a 

contemporaneidade. Dessa forma, aos integrantes da comunidade atendida pelo 

sistema de ensino é dada abertura para participarem da direção compartilhada das 

deliberações, demonstrando o fortalecimento do poder local frente à condução de 

um setor público tão relevante e de grande impacto na sociedade. 
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O compartilhamento da gestão é refletido no quarto aspecto do atual sistema 

educacional: o autocontrole. É através do autocontrole que as ações empreendidas 

no sistema são fiscalizadas, ou seja, é averiguada sua consecução. Sabendo-se que 

o Brasil admite a eficiência como princípio basilar de toda a Administração Pública, o 

papel de fiscalizar as atividades tocadas pelo sistema de ensino encontra total 

respaldo jurídico. Nesse sentido, a sociedade passa a exercer um controle rigoroso 

por meio do qual ela própria é a grande beneficiada. 

O princípio da eficiência na Administração Pública, diga-se de passagem, 

começou a fazer parte da Constituição Federal do Brasil a partir da aprovação da 

Emenda Constitucional n° 19, de 1998. Até então, o controle das atividades estatais 

era inexistente – na melhor das hipóteses, havia uma fiscalização precária. Esse 

mesmo controle ensejou a última característica peculiar do sistema de ensino: a 

transparência, que consiste na divulgação pública de todos os atos do sistema. Os 

atos passíveis de transparência são todas as atividades desenvolvidas pelo conjunto 

educacional, bem como os resultados por ele obtidos. Na verdade, em decorrência 

do princípio da eficiência, além do controle fiscalizatório, cabe à Administração se 

empenhar por bons resultados na prestação do serviço que lhe foi designado. 

Assim, pelo instituto da transparência, é possível ao cidadão acompanhar o eficaz 

desempenho das atribuições do sistema de ensino. Nessa discussão, Bordignon 

(2013) fala a respeito do compartilhamento da gestão. 

A Constituição de 1988 situou o cidadão na condição de governante, 
não mais de mero governado. O exercício da cidadania, inerente à 
democratização, requereu abertura de espaços de poder na estrutura 
de gestão do Estado. Os processos democráticos são instituintes de 
novos valores e princípios. Dentre eles, destaca-se a tomada de 
novos valores e do real significado republicano do Estado, do 
pertencimento do bem público à cidadania. Se o bem público 
pertence aos cidadãos, estes querem participar das decisões 
relativas às questões que dizem respeito à sua gestão. Cidadania 
passa a ser exercício de poder. (BORDIGNON, 2013, p. 60) 

O autor destaca o valor da cidadania, que é o exercício do poder. De fato, 

participar da vida política e decisória de todo o bem estatal é um papel que cabe a 

cada indivíduo. No entanto, estar a par dos acontecimentos públicos não é, por si só, 

uma mera tarefa ordinatória, assinando documentos e averiguando sua legalidade. É 
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a supremacia do povo. É a plenitude de um poder dado à base da nação, quando os 

pilares do Estado, o povo, detém a nobre função de participar das políticas afetas à 

própria população. Eis a democracia se revelando. 

Na seção seguinte, tem-se a discussão dos fundamentos legais da 

implantação do PNE. Esse Plano Nacional inovou a educação brasileira ao 

estabelecer metas decenais para o setor capazes de influenciar e direcionar a 

formulação PMEs. 

 

2.3 PRESSUPOSTOS LEGAIS DO PNE 

 

A presente seção aborda elementos teóricos sobre a Constituição Federal de 

1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9394/96, do PNE – Lei 

13005/2014 e do FUNDEB – Lei 11494/2007. Serão discutidos os pressupostos 

legais e o processo de implementação de tais leis no período que antecedeu a 

vigência do Plano Nacional de Educação e, posteriormente, os PMEs. 

 

2.3.1 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

 

A Constituição da República de 1988 traz sua importante contribuição ao 

determinar a elaboração do PNE em seu artigo 214. Nesse dispositivo, há seis 

princípios norteadores para a construção do Plano, sendo o princípio da erradicação 

do analfabetismo o primeiro a encabeçar a lista. O caput desse mesmo artigo 

assinalava o prazo de dez anos para a vigência do Plano, além de determinar o 

fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, na busca da 

construção de um sistema nacional de educação sólido e robusto.  

Este documento revolucionou a educação, concebendo-se como um Plano de 

Estado. A vigência do PNE fortaleceu bastante o direito à educação.  

Esse direito, por conseguinte, ganhou ainda mais força com a implantação do 

PME, um documento construído nos moldes do PNE, mas cuja eficácia alcançava 

apenas o espaço territorial do município. 

Entre ambos os planejamentos, existem semelhanças notáveis, sendo uma 

delas o fato de os planos terem duração de dez anos. Nesse sentido, sabendo-se 
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que os mandados eletivos no Brasil têm a duração de quatroanos, é fácil deduzir 

que os Planos de Educação permanecem vigorando mesmo depois de um mandato 

cumprido. Isto é, no período de vigência dos Planos interpolam-se três mandatos 

eletivos, o que demonstra serem os PNEs/PMEsprojetos para além de um governo, 

impossíveis de sofrerem alterações profundas. Dessa forma, as metas acertadas na 

construção desses Planos devem ser perseguidas por todos os governantes que 

estiverem cumprindo mandatos no interstício de sua vigência.  

O Plano Nacional de Educação vigente na atualidade é a Lei Federal n° 

13.005, de 25 de junho de 2014. Ao se fazer um estudo detalhado dos seus 

dispositivos, percebe-se que o artigo 8° traz um aspecto relevante, quando 

determina aos Estados e aos Municípios a construção de seus planos próprios de 

educação. O PNE, em seu artigo 8°, aponta também os procedimentos a serem 

observados pelos Estados e Municípios para a construção dos respectivos planos. 

Dessa forma, dois pontos são enfatizados para que se proceda à construção dos 

PNE/PME: a observância do prazo máximo de um ano para proceder à elaboração 

desses documentos e a garantia de articulação das propostas educacionais com as 

demais políticas sociais, sobretudo com setor da cultura.  

Ainda de acordo o artigo 8°, o inciso II propõe que os Estados e Municípios 

levem em consideração as especificidades próprias da população do campo, 

indígena e quilombola, garantindo assim o respeito às individualidades de cada 

cidadão.  

Sobre os Documentos Orientadores oriundos do Ministério da Educação 

Cultura – MEC, destacamos o sítio eletrônico <http://www.pne.mec.gov.br>como um 

dos instrumentos eficazes à elaboração dos planos. No portal, encontram-se 

disponíveis os Planos de Educação de todos os municípios brasileiros, legendado 

conforme o andamento do processo de construção. Ainda no Portal do PNE, é 

possível visualizar as metas, estratégias e indicadores da educação nacional que, 

certamente, servirão de base para a construção dos planos de educação locais. Há, 

também, links contendo “perguntas e respostas”, “trabalhando juntos”, “conhecendo 

as 20 metas nacionais”, dentre outros. 

A introdução de políticas públicas estaduais e municipais na sociedade 

brasileira, como discutido anteriormente, se deve ao fortalecimento do federalismo, 
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por meio do qual os três níveis de governos se auto-organizam. Em outra 

perspectiva, pode-se afirmar que há, no Brasil, a partir da década de 1990, uma 

tendência à descentralização das atividades estatais. Nesse sentido, entende-se que 

a gestão das atividades essenciais à população passou por transformações 

substanciais, deixando de se concentrar inteiramente no nível federal. Dessa forma, 

a gestão pública seguiua tendência da repartição de competências, através da qual 

os Estados e Municípios alargaram espaços no campo das decisões políticas. 

“No Brasil, a Constituição de 1988 assegurou como princípio administrativo a 

descentralização da execução dos serviços sociais e de infraestrutura.” (QUEIROZ, 

2013, p. 72). Em outras palavras, o país experimenta uma fase em que, das três 

esferas públicas, o ente politicamente mais frágil assume o papel de assegurar, 

mesmo em colaboração, um dos direitos sociais elencados na Constituição da 

República. Essa tendência descentralizadora é vista por Nogueira (2005) como 

decorrência do regime democrático de governo. 

Recebendo impulso do processo de democratização – e tendo de 
responder de algum modo a ele –, o reformismo incorporou quatro 
ideias inerentes ao discurso democrático em geral e ao radicalismo 
democrático em particular: descentralização, participação, cidadania 
e sociedade civil. (NOGUEIRA, 2005, p. 54) 

E, como é esperado em todo país fundado nos valores da democracia, a 

população clama por soluções urgentes dos problemas insurgentes na sociedade. O 

povo anseia por rapidez na condução das políticas públicas. “Em geral, a 

centralização retarda decisões que sobrevêm a destempo, atrasadas. E não raro 

leva a decisões inadequadas. De fato, a centralização tende a distanciar a vivência 

do problema da competência para decidi-lo, ou do poder para enfrentá-lo.” 

(FERREIRA FILHO, 2010, p. 79) 

Nogueira (2005), novamente, reforça a ideia da descentralização 

apresentando o argumento de que a democracia impulsionou a descentralização, 

afirmando que, 

A descentralização converteu-se, assim, em imperativo democrático 
e em caminho mais adequado para a resolução dos problemas 
sociais e a elevação da performance gerencial do setor público, com 
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a expectativa de que viesse a colocar nos eixos tanto o aumento 
unilateral do poder das instâncias subnacionais (estados, municípios, 
províncias, regiões) quanto o enfraquecimento das instâncias 
centrais ou uniões federativas. (NOGUEIRA, 2005, p.56) 

Queiroz (2013) corrobora esta ideia, acrescentando a participação popular 

como um dos frutos da descentralização governamental. 

Podemos enxergar a descentralização das políticas públicas como 
um ajuste institucional entre o Estado e a sociedade, o qual transfere 
à sociedade civil tantas funções e competências quanto lhe é 
possível absorver sem perda de bem-estar para a população. 
(QUEIROZ, 2013, p. 72)  

Nesse cenário em que os Municípios brasileiros entram com nova roupagem, 

grandes transformações ocorreram com vistas à adaptação do sistema nacional de 

ensino. Nesse sentido, podemos enumerar três mudanças marcantes da Reforma 

Educacional no Brasil, no que tange à municipalização: o PNE, a LDB e o 

FUNDEF/FUNDEB. 

Na próxima seção, serão discutidos elementos da LDB/1996 inerentes à 

distribuição de competências do sistema nacional de educação. Isto é, 

demonstraremos o nível de ensino pertencente a cada ente federado. 

 

2.3.2 LDB – A LEI DE DIRETRIZES E BASE 

 

É fundamental conhecer o que determina a LDB/1996 no que tange à divisão 

da rede de ensino. Na presente seção, é apresentada a nova configuração da 

educação brasileira e o poder público responsável por cada uma. 

A LDB/1996 faz uma redistribuição de competências administrativas levando 

em consideração os aspectos financeiros e logísticos de cada ente federado. Assim, 

considerando todas as formas e modalidades de ensino, ficou estabelecido o 

seguinte rateio: toda a Educação Infantil e o Ensino Fundamental passam a ser de 

responsabilidade prioritária dos municípios. O Ensino Médio e o Ensino Médio 

Técnico Profissionalizante passam a compor o rol das prioridades dos estados. A 

União, por sua vez, se encarrega de ofertar, prioritariamente, o Ensino Superior e os 
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Programas de Pós-Graduação. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases determina 

que:  

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende 
I - as instituições de ensino mantidas pela União; 
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
III - os órgãos federais de educação. 
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 
compreendem: 
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder 
Público estadual e pelo Distrito Federal; 
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 
municipal; 
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas 
pela iniciativa privada; 
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 
respectivamente. 
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação 
infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu 
sistema de ensino. 
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação. (BRASIL, 1996) 

É preciso fazer uma importante ressalva neste item. Embora a LDB/1996 

discipline a oferta da educação para cada unidade federada, nada impede que um 

os entes venha a oferecer a modalidade do outro. O que, aliás, é bastante comum 

no país. É o que ocorre, por exemplo, com estados que atendem alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Também acontece com a União, quando passa a 

ofertar o Ensino Técnico Profissionalizante. E assim sucessivamente.  

Com o advento da LDB/1996, os municípios brasileiros ganharam 

competência legal para conduzir, em articulação com a União e os Estados, os 

rumos da educação. Dessa forma, assistiu-se à descentralização do poder legal 

afeto ao ensino. 

Na próxima seção, é abordada a relevância do financiamento da educação 

nacional. Para que o setor educacional responda ao aumento das matrículas, mais 
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recursos se fazem necessários – e o advento do FUNDEF/FUNDEB foi capaz de 

impulsionar esse crescimento.  

 

2.3.3 FUNDEF E FUNDEB 

 

As políticas públicas, de um modo geral, só conseguem êxito se estiverem 

lastreadas por recursos financeiros que garantam sua execução com placidez. 

Nesse sentido, para que a educação consiga alcançar seu objetivo maior, diga-se, a 

formação cidadã de cada indivíduo, é preciso contar com o necessário aporte 

financeiro. Partindo desse entendimento é que surgiu, no país, um sistema de 

financiamento próprio de educação. A iniciativa que deu o pontapé inicial neste 

sentido foi a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização dos Professores – FUNDEF, criado em 1996 e destinado 

a atender a todos os alunos regularmente matriculados no ensino fundamental.  

Em decorrência do veloz crescimento das matrículas na educação básica 

brasileira, e tendo o FUNDEF se tornando um sistema que mereceu reestruturação, 

surgiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Este fundo, de natureza 

contábil, é fruto de longos debates no parlamento brasileiro, e estendeu a cobertura 

do atendimento a todas as matrículas efetuadas na Educação Básica, 

compreendendo desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, até 

achegar o Ensino Médio. 

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006 e 

regulamentado pela Lei n° 11.494/2007, e se constitui de vários tributos estaduais e 

municipais, conforme afirma Pires (2016), 

A formação deste Fundo, no domínio de cada Estado, deriva da 
aplicação de percentuais que se elevarão, gradativamente, de forma 
a alcançar o percentual de 20% em 2009, sobre as seguintes 
receitas: Fundo de Participação dos Estados–FPE, Fundo de 
Participação dos Municípios–FPM, Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços–ICMS, Imposto sobre Produtos 
Industrializados, proporcional às exportações–IPIexp, Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores–IPVA, Imposto Territorial 
Rural (Quota-Parte dos Municípios)–ITRm, Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doações– ITCMD, Receitas da LC 
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87/96 e Receitas da Dívida Ativa incidentes sobre estes impostos. 
(PIRES, 2016, p. 123) 

A vigência do FUNDEB fortaleceu imensamente o regime de colaboração 

apregoado pela Constituição, proporcionando autonomia de gestão a cada esfera 

governamental, em particular aos Municípios. No passado recente, sem o FUNDEB, 

os municípios brasileiros eram limitados a investir até mesmo em sua própria rede 

de ensino. A falta de recursos impedia o crescimento estrutural e de recursos 

humanos no setor, inviabilizando a ampliação da oferta de ensino. Felizmente, essa 

é uma realidade superada. 

Na seção seguinte, abordaremos a relevância e pertinência de se formular os 

Planos Municipais de Educação como instrumentos de gestão, sempre em sintonia 

com o PNE. No decorrer da seção, há a menção de que o estudo sobre os Planos 

Municipais de Educação ainda são poucos, mas são instrumentos importantes para 

o gerenciamento do sistema educacional. 

 

2.4 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE E PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – PME 

 

A LBD/1996 determinou que a União, os Estados e os Municípios 

compusessem os seus Planos de Educação. Os Municípios, por serem o ente 

federado de menor poder, se viram diante de um grande desafio. O processo de 

construção e de implementação dos Planos de Educação dos três entes 

governamentais seguem uma trajetória um tanto semelhante, motivada por 

respaldos legais e científicos comuns. 

A despeito da relevância dos planos educacionais do Brasil, verifica-se que as 

pesquisas sobre esses planos são poucas, mas conseguem discutir aspectos 

importantes para a compreensão de seu processo construtivo. Souza (2015), por 

exemplo, discutiu a elaboração e a aprovação de um Plano de Educação Estadual e 

identificou, no estudo, que existem “debilidades documentais expostas por esses 

PEEs, que apontam lacunas e imprecisões que dificultam inferências sobre o seu 

processo de construção” e que “a construção dos PEEs denotam um significado 

histórico e sociopolítico nos Estados envolvidos, marcados pela mobilização da 
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sociedade civil local, mas que ainda demanda aprofundamento analítico, 

especialmente em face dos desafios postos pelo novo PNE” (SOUZA, 2015, p. 901). 

A existência dos planos de educação nos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal) demonstra a organização federativa do Estado brasileiro e 

fortalece a autonomia de cada um deles, sobretudo nas últimas décadas. Machado 

(2015), no entanto, estudou o federalismo social do Brasil após a Constituição de 

1988, e seus estudos evidenciaram que há uma forte verticalização das relações 

estabelecidas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para o autor, 

embora a autonomia governamental de cada ente seja defendida, observa-se forte 

controle do poder central sobre os seus subordinados. 

Ao final concluímos que, a despeito do compartilhamento de 
competências entre esferas de governo no plano jurídico-legal, o 
padrão de relações intergovernamentais, consolidado duas décadas 
e meia após a Constituição Federal de 1988, é marcado 
fundamentalmente pela verticalização, atuando a União como 
formuladora e indutora das políticas e programas sociais 
implementados pelos governos subnacionais, do que resultam 
características bem mais próximas do federalismo centralizado. 
(MACHADO, 2015, p. 61)  

Machado (2015) entende que os 25 anos seguidos à promulgação da 

Constituição ainda não foram suficientes para amadurecer o federalismo brasileiro. 

Há, no entanto, uma forte atuação da União na condução das diretrizes de políticas 

públicas sociais, entre elas a educação.  

Em se tratando dos Planos de Educação formulados pelos Municípios, um 

estudo realizado pelo pesquisadorDonaldo Bello de Souza (2015) investigou o seu 

grau de vinculação a outros instrumentos de gestão, no âmbito dos Municípios. 

Souza (2015) estudou relação entre o Plano Municipal de Educação e os Planos 

ligados a outras áreas sociais do conjunto de cidades integrantes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e verificou, ao contrário, uma notável desvinculação 

entre elas.  

O autor foi mais além, ao considerar a desarticulação entre os PMEs e os 

demais planos de gestão social como uma barreira a ser superada, defendendo que 

a eficácia do Plano de Educação em nível nacional só é possível levando-se em 
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consideração o conjunto dos demais planos municipais. Assim, para extirpar a 

evasão escolar, por exemplo, o Plano Setorial da Assistência e Promoção Social das 

cidades pesquisadas deve estar em consonância ao PME. 

Percebe-se que a construção dos planos ligados às áreas sociais, para maior 

eficiência e produtividade, demanda a participação do cidadão nas suas discussões, 

de forma a contemplar as reais necessidades do grupo social beneficiário de tais 

políticas públicas. 

No Capítulo seguinte, será discutido o conceito de planejamento sob duas 

vertentes: a de uma ação humana imprescindível na sociedade e a de uma 

modalidade de política pública, balizadora das ações do Estado. 
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3 A PRÁTICA DO PLANEJAMENTO 

O presente capítulo aborda o conceito de planejamento como forma de 

organizar as ações idealizadas pelo Poder Público. Essa discussão se justifica por 

se relacionar com o objeto da pesquisa, ou seja, o PME de Espinosa. Para tanto, a 

estruturação do capítulo está organizada nas seguintes seções: Planejamento como 

uma Política Pública, Planejamento Estratégico x Planejamento Tradicional, 

Aspectos Históricos do Planejamento Educacional Brasileiro. 

Nesse sentido, fez-se uso das pesquisas e produções de Ferreira (1979), 

Bruel (2010), Bordignon (2013), Parente (2010), Meirelles (2012), Gandin (1994), 

Saviani (2000), Monlevade (2002), Fernandes e Gentilini (2014), e Mendes (2012). 

 

3.1 O PLANEJAMENTO COMO UMA MODALIDADE DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

A ideia de planejamento é atrelada a toda atividade humana. Quando o 

homem moderno almeja alcançar determinado objetivo, se faz necessário um bom 

planejamento. Ferreira (1979) conceitua planejamento como uma ação previamente 

pensada, idealizada, e que conduz à realização de um objetivo maior. Em outras 

palavras, o autor entende que planejar é o contrário de improvisar. E a improvisação 

é uma atitude em pleno descompasso com o alcance de um fim almejado. 

Seguindo esse entendimento, Bruel (2010) conceitua planejamento de forma 

semelhante, definindo-o como uma atividade humana na qual se pretende alcançar 

uma intenção futura. Mas a autora também compreende o planejamento como uma 

solução a ser aplicada na resolução de problemas a serem resolvidos.  

Nesse sentido, imersos em uma sociedade cada vez mais complexa, onde as 

políticas públicas desempenham relevante papel, não há espaço, na visão de 

Ferreira (1979), para improvisações. Dessa forma, a participação do Poder Público 

na liderança de ações que visam à promoção do bem-estar social requer a 

programação racional e prudente das estratégias a serem adotadas.  

Para Bordignon (2013), o ato de planejar deve levar em consideração duas 

atitudes fundamentais: planejar demanda a idealização de objetivos e o 

estabelecimento de estratégias. Na sua visão, o autor entende que os objetivos 
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constituem uma espécie de finalidade a ser perseguida, alcançada, atingida. E, de 

fato, o objetivo se transfigura num ideal capaz de transformar uma realidade. Para 

alcançá-lo, contudo, necessário se faz a construção de estratégias, as quais podem 

ser compreendidas como caminhos a ser seguidos na consecução do fim 

estabelecido.  

O planejamento governamental é também considerado como política pública, 

por se tratar de um conjunto de ações articuladas e organizadas pelo poder público 

com vistas ao atendimento da coletividade. Assim, o Estado assume um papel 

relevante na condução e promoção dessas ações, por ser esta a instituição que 

detém a prerrogativa legal de empreender esforços no contínuo processo de 

melhoria da sociedade (BRUEL, 2010). 

Partindo da ideia de que a educação é uma ação fomentada pelo Estado, 

Ferreira (2015) entende que “[...] numa análise preliminar, política pública na área 

educacional nada mais é do que a ponte que liga as determinações e objetivos 

legais com a realidade local.” (FERREIRA, p. 103, 2015) Nesse sentido, para o 

autor, o planejamento se torna o palco de discussões e consensos que se tornam 

políticas a serem implantadas no setor, produzindo efeitos diretamente no sistema 

educacional.  

No que tange ao tipo de planejamento que se tornou tendência no setor 

educacional, Parente (2010) entende que, 

No âmbito do planejamento, o planejamento estratégico 
governamental refere-se a um modo específico de formulação, 
implementação, acompanhamento, controle e avaliação de políticas 
públicas que implicam em: a) adesão e adoção de determinados 
princípios básicos; b) aplicação sistemática de um método de 
planejamento que compreende os diferentes níveis institucionais e o 
cálculo de curto, médio e longo prazo. (PARENTE, 2010, p. 46) 

Parente (2010) enaltece o planejamento estratégico como uma nova 

modalidade de organização das políticas públicas de um grupo social. O 

planejamento estratégico, na concepção de Parente (2010), é um processo coletivo 

de construção de rumos que vai bem além da missão de estabelecer metas e 

estratégias para um dado período de tempo. É, pois, uma forma de planejar o 

presente com vistas à transformação do futuro. Dessa forma, depreende-se da 
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definição do autor que os processos de acompanhamento, monitoramento, controle 

e avaliação são ciclos fundamentais dessa construção. 

Sabe-se que a administração pública é norteada pelo princípio constitucional 

da eficiência. (BRASIL, 1988, art. 37) Isso pressupõe, dentre tantas outras ações, a 

adoção de práticas que visam à melhoria progressiva das ações destinadas à 

coletividade, ao grupo social ou ao movimento que se planeja, sempre em busca da 

satisfação dos direitos garantidos aos cidadãos. O princípio da eficiência é o mais 

novo dos princípios que regem o poder público. (MEIRELLES, 2012) 

Como forma de garantir a eficácia e verificar os efeitos das políticas públicas, 

os ciclos de planejamento inovaram o contexto escolar, pois a sociedade é chamada 

a participar de todos os atos inerentes aos planos. Parente (2010) destaca a 

relevância de se estabelecer critérios para a formulação de um planejamento 

estratégico organizacional, sendo a adesão e adoção de princípios básicos um 

deles. 

“Como política pública, os Planos de Educação apresentam características 

comuns com outros planos, e específicas, em razão da matéria tratada.” 

(FERREIRA, p. 107, 2015) Seguindo esse entendimento, Bordignon (2013) elenca 

alguns princípios básicos que sustentam a construção de um determinado 

planejamento estratégico governamental, ou seja, os planos municipais de 

educação. São eles: a construção participativa, a visão sistêmica, a governabilidade, 

a flexibilidade e o regime de colaboração. 

O princípio da construção participativa é o que norteia a formulação de um 

PME, fruto de debates e deliberações, tornando a voz da comunidade uma voz 

proeminente nesse processo. Há de se destacar que tal princípio viabiliza a 

convergência da pluralidade de opiniões e valores que permeiam uma sociedade, 

aglutinando ideias, pensamentos, conceitos, convicções. Através dele, a vontade 

plural de um grupo específico é sintetizado, ou seja, o consenso é estabelecido. 

(BORDIGNON, 2013) 

A visão sistêmica é o princípio no qual o plano deve contemplar toda a 

aspiração e anseio que os indivíduos apresentam em relação à educação. Nesse 

sentido, o plano deve abranger os projetos de educação em sua totalidade, 

entendida essa totalidade como as diversas modalidades e etapas do ensino.  



     

 

 

49 

Bordignon (2013) prossegue na discussão apresentando o princípio da 

governabilidade, isto é, o princípio que alcança a administração pública como um 

todo, sendo ela detentora dos poderes legais para levar adiante a execução dos 

planos. A governabilidade se traduz em limites e possibilidades que o poder público 

apresenta na ação e no financiamento das estratégias traçadas para um 

determinado período temporal. Segundo Bordignon (2013, p.103), “Planos que 

extrapolam a capacidade de governo constituem sonhos a gerar desencanto ou, 

talvez, factíveis além do horizonte de tempo do plano.” (BORDIGNON, p. 103, 2013). 

Em relação ao princípio da flexibilidade, o mesmo autor argumenta que todo 

planejamento de longo prazo precisa estabelecer alternativas viáveis em caso de 

incertezas futuras. O mundo em constante transformação apresenta cenários para 

além do controle do poder público. Exige-se uma visão proativa que consiga acertar 

circunstâncias não esperadas pelos planejadores.  

O regime de colaboração, por sua vez, consiste na articulação construída 

entre diversas instâncias do Estado. O ente federado de menor dimensão deve 

articular-se com os demais. É o caso do Município, que deve empreender esforços 

na busca de grandes parcerias com o Estado e a União, seja financeiramente ou 

tecnicamente. Nesse sentido, o plano municipal de educação precisa se adequar às 

diretrizes e horizontes traçados pelos planos estadual e nacional, sob pena de 

enfrentar conseqüências calamitosas (BORDIGNON, 2013)  

Segundo Bruel (2010), o planejamento constitui uma ação integrada de duas 

linhas de trabalho, ou seja, planejar apresenta tanto um caráter técnico-científico 

como político, o que demonstra seu alto dinamismo. Nesse sentido, é fácil observar 

que o planejamento governamental contém elementos que o tornam de domínio 

público, fruto de discussões e debates promovidos em toda a sociedade. Mas 

contém igualmente traços típicos de atividades procedimentais e metodológicas. 

Gandin (1994) entende esta distinção do planejamento, afirmando que, para 

ser compreendido, é necessário subdividi-lo em dois níveis diferentes que, juntos, 

perfazem a construção plena de todo o processo global. Nesse sentido, o autor 

indica o nível político e o nível operacional. O nível político constitui o ciclo de 

planejamento norteado pela participação social e sob a liderança da máquina 

burocrática governamental. É nesse nível que os rumos de uma organização são 
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traçados, os anseios da comunidade são discutidos e a realidade social é 

ponderada.  

Por outro lado, o nível operacional é, segundo Gandin (1994), o momento em 

que o planejamento é executado sob o comando da Administração, especificamente 

articulado por servidores técnicos que detém conhecimentos práticos de execução e 

de funcionamento. Na prática, o nível operacional é a operacionalização do 

planejamento político, porque realiza todas as ações construídas durante as 

discussões públicas. Dessa forma, é fácil deduzir que ambos os níveis de 

planejamento se autocompletam e se autorrealizam, na medida em que o isolamento 

de cada um deles implicará que não serão produzidos os efeitos esperados de 

transformação social. 

Na próxima seção, será discutida a diferença entre o planejamento tradicional 

e o planejamento estratégico, duas formas de planejar políticas públicas com 

características próprias. É enfatizado, ainda, que o planejamento estratégico tem 

sido a forma de planejar mais adotado na atualidade. 

 

3.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO X PLANEJAMENTO TRADICIONAL 

O planejamento educacional na atualidade passou por grandes 

transformações, ocorridas desde a década de 1930. Naquela ocasião, a conjuntura 

era marcada, dentre outras coisas, pela instabilidade social e política, reveladas por 

trocas de governo, golpes militares, crises econômicas, guerras mundiais etc. No 

Brasil, o contexto não foi diferente: houve a assunção do poder pelo então 

presidente Getúlio Vargas em 1930, sob a égide da democracia e, sete anos mais 

tarde, é decretada a Ditadura do Estado Novo. Assim, diversas instituições políticas 

foram abolidas e as políticas públicas em forte discussão tiveram de ser suspensas 

por conta do fortalecimento do Poder Executivo.  

Em 1946, o Brasil vivenciou a redemocratização do país e restabeleceu 

algumas instituições encarregadas de prosseguir com a agenda de construção de 

políticas governamentais. Em 1964, os militares tomaram o poder e instalaram a 

Ditadura como forma de governo. Novamente, algumas instituições saíram de cena 

e a figura do Poder Executivo centralizou a pauta das políticas e projetos para país.  
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Com a decadência do militarismo, e em consequência à insatisfação popular, 

o Brasil novamente assiste a um longo processo de redemocratização que perdura 

até a atualidade. A partir dessa mudança, as instituições políticas surgiram com 

nova roupagem e adquiriram maior potencial para deliberar acerca das agendas de 

políticas para o país. Por conseguinte, a participação popular conquistou espaço 

nestas instituições e a população se viu representada nas discussões de temas de 

seu interesse. 

Há que se destacar nesta seção que, em todos os períodos que antecederam 

à redemocratização do Brasil da década de 1980, as políticas públicas eram 

construídas em grande parte por decisão unilateral do Estado, a quem cabia o 

estabelecimento de ações e rumos para toda a nação.  

No planejamento tradicional, a tarefa de planejar é própria dos governos e de 

determinados agentes governamentais – os planejadores - que formam a 

tecnoburocraciaestatal. Os demais atores sociais ficam compulsoriamente passivos, 

cabendo-lhes o papel de executar as políticas formuladas pelos níveis decisórios 

centrais.  

É de fundamental importância compreender como se deu a evolução do 

planejamento educacional no Brasil, até mesmo para nos situarmos no contexto 

atual. O país viveu transformações radicais no século XX no campo da educação, 

em especial a forma de planejá-la. É que discutiremos na próxima seção. 

 

3.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

No campo educacional, a prática do planejamento traz seus primeiros 

registros na década de 1930, ano em que o país inaugurou um período marcado por 

grandes transformações sociais. Nascido a partir do movimento de educadores e 

intelectuais brasileiros, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi construído 

em 1932 e abriu caminhos para que o Estado pensasse a inovação da política 

educacional brasileira, ainda que de forma incompleta e desarticulada por todo o 

Brasil. 

De acordo com Saviani (2000), o Brasil idealizou o primeiro Plano 

Educacional naquela década, quando as classes intelectual e acadêmica realizaram 
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um diagnóstico da situação educacional no país e propuseram, de forma genérica, 

um projeto de educação moderno capaz de atender às necessidades do país. 

Monlevade (2002) define com precisão que o Manifesto dos Pioneiros foi articulado 

por 25 cidadãos, entre homens e mulheres da elite intelectual, descontentes com a 

inadequação da educação com o novo contexto social que o país vivenciava. Em 

outras palavras, o Manifesto dos Pioneiros não foi um planejamento propriamente 

dito, e sim um diagnostico e uma proposição geral. 

Segundo Bordignon (2011), o pensamento da classe educadora acerca de um 

novo rumo da educação no país simbolizava a insatisfação com o setor educacional 

que, na sua concepção, necessitava de transformação profunda diante das 

mudanças que a sociedade brasileira experimentou. Assim, o autor conceituou esse 

pensamento, 

Logo na introdução, o Manifesto, após afirmar que nenhum problema 
nacional se sobreleva em importância e gravidade ao da educação, 
observa que todos os esforços educacionais nos 43 anos de 
República, foram construções isoladas, fragmentadas e 
desarticuladas, sem visão global, sem unidade de plano e sem 
espírito de continuidade e, por isso “não lograram ainda criar um 
sistema de organização escolar, à altura das necessidades 
modernas e das necessidades do país”. (BORDIGNON, 2011, p. 3) 

De acordo o que foi discutido na seção anterior, os projetos educacionais 

implementados no período da República Velha, nas palavras do autor, não 

satisfaziamaos princípios de construção participativa, visão sistêmica, 

governabilidade, flexibilidade e regime de colaboração, o que demonstra a ausência 

de articulação entre as políticas públicas no setor educacional. É fácil perceber que 

este contexto desarticulado implicava num sistema educacional fragilizado e com 

poucas chances de progredir, pois pensar políticas públicas isoladamente e sem 

participação social é conceber uma ação governamental desprovida de elementos 

que o faça transformar a realidade.  

Saviani (2000) destaca que o sonho de um projeto de educação veio a ser 

concretizado com a promulgação da Constituição de 1934, que estabelecera em seu 

artigo 150 a competência da União para formular o PNE. Para o autor, esse 

dispositivo constitucional se tornou um marco para um novo modelo de educação 
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que, após muitas tentativas e reformas, se transformou no que hoje é. Isto é, uma 

educação que atenda os anseios de uma sociedade cada vez mais heterogênea. 

A Constituição de 1934 não só inovou ao estabelecer o PNE, como também 

determinou a instituição do Conselho Nacional de Educação – CNE, órgão este que 

tinha atribuições normativas e era o responsável por articular a proposta do PNE. 

Por motivos institucionais e políticos, contudo, o sonho de uma educação planejada, 

que contemplasse os ideais da cidadania não avançou. Isto é, o PNE é estabelecido, 

mas não é conseguida sua concretização. O esforço em prol de sua construção se 

resumiu a apenas um anteprojeto de lei que não chegou a ser votado.  

Após o regime ditatorial de 1937, o então Presidente Getúlio Vargas adiou a 

implantação do PNE. Na ocasião, os poderes legislativos da União, dos Estados e 

dos Municípios haviam sido dissolvidos para que a supremacia do executivo 

pudesse ser estabelecida, recaindo na inorganização criticada pelos Pioneiros. 

(BORDIGNON, 2011) 

Para Monlevade (2002), ainda comentando sobre o fracasso do PNE, o fato é 

que, 

Antes que o governo central, as províncias e os municípios se 
acertassem no ritmo da elaboração do Plano, o Golpe do Estado 
Novo, em 1937, atravessou com seu centralismo a democracia das 
instituições, mas não anulou a força destas propostas educacionais. 
(MONLEVADE, 2002, p. 13). 

Em 1946, houve a redemocratização do Brasil e os ideais pioneiristas 

renasceram das cinzas, abrindo horizonte para realizar o sonho antigo. Segundo 

Bordignon (2011), com a promulgação da Carta de 1946, a Associação Brasileira de 

Educadores – ABE realizou o IX Congresso Brasileiro de Educação, cujo objetivo foi 

“o estudo e planejamento da educação nacional em todos os graus, segundo 

diretrizes e em bases democráticas”, (BORDIGNON, 2011, p.8).  

Anos depois, em 1959, outro movimento de mesmo sentido foi realizado. 

Neste mesmo ano, os educadores de todo o Brasil foram convocados para atuarem 

junto ao Manifesto dos Educadores, no intuito de reivindicar melhorias na Educação 

Nacional. 
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Após anos de luta e discussão, o primeiro PNE foi aprovado no Brasil, em 

1962, um ano após a criação da LDB. Sancionada como Lei n° 4.024/61, a Lei de 

Diretrizes e Bases estabeleceu prazo para que o Governo Federal formulasse esse 

Plano. No entanto, tal documento sofreu duras críticas por se revestir como mero 

instrumento alocador de recursos financeiros, determinando fontes de financiamento 

e percentuais de gastos com o setor. 

Monlevade (2002) prossegue na descrição deste panorama histórico 

relatando que o PNE cedeu lugar aos Planos Setoriais de Desenvolvimento, uma 

bandeira dos governos militares. Para o autor, com o Golpe de 1964, instalou-se a 

Ditadura Militar no Brasil e, com ela, novas políticas de governo foram 

implementadas. O autor prossegue afirmando que o militarismo quis deixar sua 

marca ao adotar programas que viabilizassem o desenvolvimento nacionalista do 

país.  

Esse panorama político se estendeu, em grande parte, na maioria dos países 

latino-americanos. Semelhantemente aos países capitalistas desenvolvidos, os 

países da América Latina empreenderam esforços em busca da modernização 

social e econômica, adotando planos que enalteciam a racionalidade técnica. Assim, 

o planejamento educacional adotado por esses países se orientou na perspectiva de 

que a superação do atraso econômico se daria a partir de políticas públicas que 

garantissem a formação de mão-de-obra qualificada para dar impulso ao 

desenvolvimento industrial.  

A prática do planejamento educacional nas décadas de 1960 e 1970 adotou a 

metodologia normativa-prescritiva ou racional-desenvolvimentista, em razão de seu 

enfoque puramente econômico e racional. É fácil perceber, a partir deste 

entendimento, que as ações de formulação do planejamento educacional eram 

verticalizadas, isto é, construídas sob os cuidados do Estado e implementadas sem 

o emprego dos critérios de avaliação e controle. (FERNANDES e GENTILINI, 2014). 

Essa mesma autora prossegue a discussão afirmando que, 

Repercutindo diretamente nas políticas públicas, em particular nas 
políticas educacionais, a crise dos estados capitalistas foi abordada 
numa série de encontros e ações internacionais como a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco 
–, Banco Mundial e Comissão Econômica para a América Latina –
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Cepal – como a Conferência de Jontiem, o Projeto Principal de 
Educação e o Congresso Internacional “Planeamiento y Gestón Del 
Desarrollo de La Educación” – e em documentos referenciais, como 
a “Declaração Mundial de Educação para Todos”, de 1990, e a 
“Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com 
equidade, publicado em 1992, pela Cepal. (FERNANDES e 
GENTILINI, 2014, p. 487)  

Nessa perspectiva, segundo a autora, o estabelecimento de uma nova forma 

de planejamento foi objeto de debates e discussões pelo mundo afora, em especial 

na América Latina. Após anos mergulhados no regime militar, as nações latino-

americanas se prepararam para (re)instituir a democracia em seus territórios, assim 

como reformular a condução de suas políticas públicas. A necessidade de instituir 

uma política educacional que viesse de encontro aos princípios democráticos 

mobilizou os organismos internacionais na busca de alternativas plausíveis.  

O modelo de planejamento tomado como referência na atualidade é, como já 

mencionado na seção anterior, foi o planejamento estratégico. Tal modalidade de 

planejamento foi idealizada pelo economista chileno Carlos Matus, que utilizou como 

pressuposto as estratégicas militares em guerra para alcançar os objetivos mais 

espinhosos. Carlos Matus ocupou o cargo de Ministro da Economia do Chile no 

governo do Presidente Salvador Allende, no período de 1970 a 1973. (GENTILINI, 

2014)  

No que tange o transcorrer dos anos, na década de 1980, no entanto, os 

países latino-americanos, e o Brasil em particular, vivenciaram um processo de 

redemocratização e o clamor social pela participação popular nos espaços de 

decisão política marcou o fim do domínio militar. Após o desgaste político sofrido 

com os 21 anos da ditadura, o governo dos militares no Brasil viu-se enfraquecer 

diante da onda de redemocratizações ocorridas em grande parte dos países da 

América Latina. Aliás, o Brasil seguiu essa tendência, assim como outros países que 

tiveram a ditadura enfraquecida.  

Com a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, a sociedade brasileira 

experimentou uma profunda transformação em suas instituições. Várias instâncias 

foram criadas e diversos órgãos foram reformulados, constituindo-se como espaços 

esses adequados à chegada da democracia. Dentre as mudanças, destaca-se a 

forte presença da população na discussão das políticas públicas de muitos setores. 
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Isto é, para assegurar o direito social da educação, da saúde e da assistência social, 

por exemplo, a sociedade conquistou espaço para deliberar em conjunto com o 

poder público sobre os rumos a serem construídos. 

Nesse sentido, compreende-se que, no passado, a construção dos projetos 

educacionais, em especial os PNEs, se restringiu à participação de pessoas 

diretamente envolvidas no ramo, sem abrir espaço aos segmentos que compunham 

a sociedade civil organizada. “Até então, os momentos de participação eram de 

pessoas, como no Manifesto dos Pioneiros, ou de agentes governamentais, como 

nos encontros e congressos realizados para a elaboração dos planos anteriores, 

caracterizando, neste caso, ações de governo.” (BORDIGNON, 2011, p. 17).  

Ainda no relato da trajetória evolutiva, o caminho para se chegar à elaboração 

de um novo PNE foi marcado por grandes embates de opiniões. Mesmo tendo a 

Constituição de 1988 estabelecido sua criação, o PNE tardou em ser construído. 

Segundo Monlevade,  

Promulgada a Constituição em 5 de outubro de 1988, dois entraves 
se opõem à tramitação de alguma lei propondo o PNE: a enxurrada 
de projetos de LDB (dez na Câmara e três no Senado) e a eleição, 
no ano seguinte, de Fernando Collor de Mello, que determinou um 
refluxo das políticas sociais, abrindo passagem à onda de medidas 
neoliberais que restringiam direitos e erigiam os interesses de 
mercado como critérios primordial das decisões nacionais. 
(MONLEVADE, 2002, p.19) 

Consoante o autor, o consenso acerca de um novo projeto educacional 

estava longe de ser consolidado. Nem mesmo os governos dos Presidentes José 

Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco foram capazes de tirar do papel o 

compromisso acordado na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. 

Contudo, em 1993, outro projeto inovador ancorado no Brasil, mas sem o 

caráter robusto do PNE, ganhou destaque: o Plano Decenal de Educação para 

Todos – PDE. Para Saviani (2000), 

Em 1993 foi editado o “Plano Decenal de Educação para Todos” [...] 
cuja elaboração foi coordenada pelo MEC e que pretendeu se 
distinguir dos planos anteriores,seja porque não se referia à 
educação como um todo, mas apenas à “educação fundamental”, 
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seja porque buscou não se reduzir a meras normas de distribuição 
de recursos. (SAVIANI, 2000, p.77). 

Anos mais tarde, em 1998, os esforços em prol à construção do plano se 

consolidaram e dois projetos de leis sobre o tema foram discutidos na Câmara dos 

Deputados. O governo de Fernando Henrique Cardoso sancionou o Projeto de Lei 

10.172, em 9 de janeiro de 2001, estabelecendo objetivos, metas e ações para a 

educação nacional, a serem executados num período de dez anos. Mendes (2012) 

enfatizaque o PNEtambéminovou ao determinar que estados e municípios 

elaborassem Planos de Educação locais na busca do fortalecimento e por maior 

garantia das ações do nível nacional nas localidades plurais de que é formado o 

Brasil.  

Com a aprovação do PNE, o país abriu espaço para a agenda educacional e 

centralizou as atenções de suas políticas para corrigir o descaso histórico sofrido 

pelo setor. Bordignon (2011) afirma que o PNE deu impulso à educação brasileira ao 

estabelecer ações que mudariam radicalmente sua espinha dorsal, gerando uma 

estrutura mais robusta, organizada, articulada e democrática. Ainda segundo o 

autor, a implantação do PNE 2001-2010 viabilizou a consolidação do nosso sistema 

educacional, fortalecendo a articulação e a colaboração entre a União, os estados e 

os municípios, todos autônomos em suas competências administrativas, mas 

interligados num projeto educacional que visa à formação cidadã do educando. 

Como cumprimento legal, os municípios tiveram a obrigatoriedade de 

elaboração de um PME próprio. Nesse sentido, o Plano foi idealizado para refletir a 

realidade educacional do município, já que o documento tem uma aplicabilidade 

imediata nas particularidades de cada cidade. Compete, portanto, a cada município 

estabelecer os princípios e valores que nortearão o processo de elaboração do seu 

plano.  
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4 METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, essa pesquisa contém as seguintes 

classificações: quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, uma vez que sua 

intenção é investigar um processo social de relevância, ao mesmo tempo em que 

busca entender o comportamento dos sujeitos atuantes nesse mesmo processo. No 

tocante aos objetivos, esta pesquisa é descritiva, pois tenta mapear o processo 

histórico de construção de um ordenamento jurídico-social, delineado por um grupo 

social específico. Quanto aos procedimentos, esta pesquisa é documental, pois 

avalia e examina documentos e peças oficiais que ensejaram a criação do PME de 

Espinosa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, que teve como objeto o Plano Municipal 

de Educação de Espinosa, foram utilizados documentos oficiais que subsidiaram a 

construção desse Planona cidade. Concomitantemente, foi empregado um 

Questionário, através do qual se complementou o levantamento dos dados. Além de 

abordar, naturalmente, o próprio PME, a Constituição Federal de 1988 e outras 

legislações pertinentes ao assunto, bem como artigos e livros relacionados à 

temática.  

Para auxiliar nas análises, levantamos autores e títulos que explanam a 

temática, sempre acrescentando aqueles que por ventura vieram a ser revelados ou 

descobertos ao longo do período. Nesse sentido, fizemos uso da literatura 

educacional brasileira, mantendo a preocupação com um arcabouço teórico eficaz e 

lastreado por produções acadêmicas de renome.  

O marco teórico foi construído a partir das publicações de diversos estudiosos 

alinhados às temáticas do Planejamento Estratégico, Políticas Públicas, Sistemas, 

Plano e Gestão Municipal de Ensino, além de Democracia e Participação. Sampieri 

(2006) diz que “o ponto de vista dos autores é sempre importante, pois nos permite 

revisitar o passado, construir o presente e visualizar o futuro.” (SAMPIERI, 2006, p. 

52). 

Seguindo esse raciocínio, percebeu-se que a interlocução do pensamento dos 

autores tomados como referência é imprescindível para a construção de uma 

fundamentação teórica robusta. Nesse entendimento, Sampieri (2006) apregoa o 
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uso irrestrito da literatura científica. Para ele, é conveniente consultar todo tipo de 

material, seja impresso, seja em áudio, em vídeo ou de qualquer maneira registrado, 

que venha a agregar elementos nas discussões teóricas. (SAMPIERI, 2006) 

Gil (2010), nesse aspecto, enfatiza a relevância da revisão bibliográfica 

quando afirma que “praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum 

momento a realização de trabalho que pode se caracterizado como pesquisa 

bibliográfica.” (GIL, 2010, p. 29) 

Depois da etapa de revisão bibliográfica, empregou-se o instrumento da 

Análise Documental e do Questionário. A análise documental no levantamento de 

todas as informações pertinentes à elaboração do PNE e de outros Planos 

Educacionais para subsidiar a discussão acerca do PME de Espinosa. Para Lüdke 

(2013), “os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador.” 

(LÜDKE, 2013, p. 44). 

Lakatos (2010) segue esse mesmo entendimento, ao afirmar a potencialidade 

desse instrumento. “A característica dapesquisa documental é que a fonte de coleta 

de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 

fenômeno ocorre, ou depois.”(LAKATOS, 2010,p. 156) 

Para isso, necessário se faz a consulta às legislações expedidas pelo Poder 

Público que disponham sobre o assunto, assim como as Atas de Reuniões 

Deliberativas e os folders publicitários utilizados na divulgação. Nos parágrafos 

seguintes há o rol desses documentos.  

Inicialmente previmos apenas a Análise dos Documentos para averiguar 

como se deu o processo de construção e implementação do Plano Municipal de 

Educação de Espinosa/MG. No entanto, pelo fato de os documentos fornecidos 

terem sido insuficientes para levantar dados consistentes para discussão de uma 

pesquisa acadêmica, empregou-se concomitantemente o uso de um Questionário.  

Dessa forma, a necessidade de recorrer a outro instrumento de pesquisa que 

conseguisse agregar dados se tornou inevitável. Assim, aplicamos um questionário 

aos membros da Comissão Representativa da Sociedade Civil no intuito de obter 

informações relevantes para o prosseguimento da dissertação. O questionário, 
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contudo, se revestiu de caráter sigiloso e resguardou o respondente de qualquer 

forma de identificação. 

Para isso, o questionário informava, logo no cabeçalho, qual o seu objetivo e 

quais os dados que pretendíamos levantar. O questionário é um instrumento de 

coleta de dados prático e racional, haja visto seu poder de abrangência e 

uniformidade de informações, proporcionando maior análise e menor distorção nas 

respostas. (LAKATOS, 2010).  

A partir desta fase, a dissertação foi construída compreendendo o marco 

teórico e os demais elementos captados durante a fase de pesquisa, analisando 

dados pesquisados, formulando conclusões e averiguando as hipóteses 

estabelecidas. No Marco Teórico foram mencionadas as discussões alusivas aos 

conceitos de Democracia, Planejamento e Planos Municipais de Educação, 

estabelecendo um arcabouço coerente com a linha de pensamento dos estudiosos 

tomados como referências. Construído esse diálogo, será possível conceber a 

temática do Planejamento Municipal de Educação e sua relevância (ou não) para a 

implantação das Políticas de Educação na esfera municipal. 

No Referencial Teórico do presente trabalho, há de se enfatizar a organização 

sequencial de seus capítulos. No primeiro capítulo, discutimos o conceito de 

Democracia e Gestão Democrática. Para conceituar democracia, lançamos mão dos 

estudos de Bobbio (2015), Dallari (2010), Ferreira Filho (2010) e Nogueira (2005). 

Nesse capítulo, foi conceituado a ideia de Democracia como um regime político 

onde o poder popular é soberano em sua plenitude. Mais adiante, ainda no mesmo 

capítulo, discutimos a ideia de Democracia Representativa e Democracia Direta, a 

primeira considerada um tipo especial de governar um Estado por meio de cidadãos 

previamente eleitos através de sufrágio universal. 

Da explanação do conceito de Democracia Indireta, pode-se compreender 

sobre como a construção de um Plano Municipal de Educação, associada à 

participação dos segmentos educacionais e sociedade civil, legítimas representantes 

do povo diretamente interessado, é factível. 

Sobre a Gestão Educacional, ainda no Capítulo I, utilizamos os trabalhos de 

Bordignon (2013), Pires (2016), Queiroz (2013), Meirelles (2012), Lück (2010), 

Romão (2010), Nogueira (2005), Moraes (2002), Dourado (2002), Saviani (1999). 
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Nessa perspectiva, o conceito de Gestão Educacional é entendido como a forma de 

gerir o sistema de ensino levando em consideração as políticas e as diretrizes 

emanadas do Poder Público e os princípios democráticos. 

No segundo capítulo, abordamos o surgimento e a evolução dos 

Planejamentos Educacionais no Brasil, desde a iniciativa notória dos Pioneiros da 

Educação Nova até as ações promovidas pelo Poder Público e a Sociedade Civil no 

contexto atual.  

Nesse sentido, sobre a origem do Planejamento Educacional no Brasil, o 

capítulo acima mencionado trouxe uma discussão acerca da insatisfação nacional 

com a educação pública do país na década de 1930, relatando o anseio da classe 

intelectual de ver uma nação ofertando um modelo escolar capaz de atender a todo 

e qualquer cidadão. Nessas discussões, mencionamos os projetos de educação 

promovidos pelos governos republicanos a partir de 1930, ou seja, da Era Vargas. 

Foram abordados os planos de Vargas, passando pelos programas intentados no 

governo dos Militares, até a sanção do Plano Nacional de Educação atualmente em 

vigência.  

Ainda no capítulo II do Referencial discutimos as formas e modelos de 

Planejamentos Organizacionais. Para subsidiar o capítulo, tivemos a contribuição 

influente de Parente (2010) e de Gandin (1994). Assim, a ideia de Planejamento 

Estratégico foi discutida e analisada, ao mesmo tempo em que a sua prática foi 

apontada como o instrumento hábil a levar adiante as propostas e programas 

formulados pelo Poder Público a serem implementadas a longo prazo. Assim, 

planejar estrategicamente é se preocupar com a formulação, implementação, 

acompanhamento e avaliação daquilo que se deseja alcançar no futuro distante. 

Parente (2010), como vimos anteriormente, afirma que o planejamento 

estratégico é uma forma de pensar o presente com vistas ao futuro. É uma maneira 

de transformar realidades, de modificar estruturas em declínio. Nesse sentido, para 

qualquer sociedade bem consolidada, mas portadora de problemas sociais 

duradouros, elaborar políticas públicas que visam ao avanço da sociedade requer 

mais que um planejamento normativo-descritivo; exige uma forma de planejamento 

em que a finalidade seja o foco maior.  
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Vencida esta etapa de discussão teórica, foram apresentadas, no corpo da 

Dissertação, as metodologias empregadas para a consecução dos dados 

necessários à elucidação da pesquisa.  

O manuseio dos Documentos teve como objetivo analisar datas, dispositivos 

legais, ideias, esclarecimentos e informações sobre o processo de construção e de 

implementação do Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG. Foi o momento 

em que o exame do processo de construção do Plano, no âmbito da realidade 

daquela cidade, foi evidenciado.  

Por fim, as Considerações Finais. Nela, as conclusões inferidas no transcorrer 

do trabalho serão elucidadas, confirmando ou não as Hipóteses firmadas 

inicialmente. 

Como já mencionado anteriormente, as informações a serem utilizadas nessa 

pesquisa constam das leis: 

Municipais:Lei Municipal n° 1.568, de 16 de junho de 2015 – Plano Municipal 

de Educação de Espinosa/MG –, Lei Orgânica do Município de Espinosa, Decreto 

Municipal n° 1641/2014, a Ata da Oitava Reunião Ordinária da Câmara de 

Vereadores da cidade, além de Folders e Panfletos relacionados ao Plano. 

Federais:Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de 

Educação –, Lei n° 9694/1996 – Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, 

Documentos Orientadores emanados do Ministério da Educação inerentes à 

formulação dos Planos, sites oficiais desse Ministério e a Constituição da República 

de 1988. 

Para detalhar cada um dos documentos, começaremos apontando a Lei 

Municipal n° 1.568/2015. O referido diploma legal trata da Aprovação do Plano 

Municipal de Educação de Espinosa/MG e seus dispositivos estabelecem, além das 

diretrizes do PME, a forma pela qual a suas metas e estratégias serão alcançadas e 

avaliadas. Apensados à Lei n° 1.568/2015, há dois Anexos: o Anexo I, que trata das 

Metas e Estratégias, e o Anexo II, que dispõe sobre o Diagnóstico. 

O corpo normativo da Lei 1.568/2015 estabelece, primeiramente, as diretrizes 

a guiar a elaboração do PME. A erradicação do analfabetismo, a universalização do 

atendimento escolar e a melhoria da qualidade da educação são três das dez 

diretrizes elencadas no artigo 2° da Lei. Há também o dispositivo que determina o 
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prazo de dez anos para o cumprimento integral do PME, ressalvadas as metas para 

as quais exista prazo menor. 

A mesma Lei prossegue, no seu artigo 5°, atribuindo a competência de 

monitorar e avaliar o cumprimento do PME a três órgãos distintos. De acordo com o 

caput desse artigo, a Secretaria Municipal de Educação – SME, a Câmara de 

Vereadores de Espinosa e o Conselho Municipal de Educação – CME terão a 

competência legal para proceder à fiscalização da implantação do Plano Municipal 

de Educação de Espinosa/MG. 

Um ponto importante presente na peça normativa da Lei n° 1.568/2015 é a 

possibilidade de revisão do PME. É o que reza seu artigo 12, quando estabelece 

que, caso haja necessidade de mudanças profundas no Plano, estas só ocorrerão a 

partir da ampla participação de representantes da comunidade educacional e 

sociedade civil espinosenses. 

O Anexo I da Lei 1568 apresenta o formato de uma estratégia para cada meta 

estipulada. Ou seja, a cada meta fixada há uma estratégia correspondente, contendo 

as ações a serem adotadas para sua consecução. A Meta n.1, por exemplo, 

determina a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos de idade. Para atingir essa 

meta, portanto, o Plano elencou 17 estratégias a serem adotadas. Uma dessas 

estratégias, por exemplo, é a implantação de programas de apoio às famílias nas 

áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças dessa mesma faixa etária.  

De extrema relevância para esta pesquisa, a Lei Federal n° 13.005, de 25 de 

junho de 2014, trata do PNE. De todos os dispositivos contidos nesta legislação, o 

artigo 8° é, indiscutivelmente, o mais relevante, pois impõe aos Estados e aos 

Municípios a construção de seus planos próprios de educação.  

O Plano Nacional de Educação, em seu artigo 8°, aponta os procedimentos a 

serem observados pelos Estados e Municípios para a construção dos respectivos 

planos de educação, entre eles a observância do prazo máximo de um ano para 

proceder à elaboração desses documentos e a garantia de articulação das 

propostas educacionais com as demais políticas sociais, sobretudo com setor da 

cultura.  
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Ainda de acordo o artigo 8°, o inciso II faz menção aos Estados e Municípios 

para que levem em consideração as especificidades próprias da população do 

campo, indígena e quilombola, garantindo assim o respeito às individualidades de 

cada cidadão. 

A Constituição da República de 1988 também traz sua importante 

contribuição ao determinar a elaboração do Plano Nacional em seu artigo 214. 

Nesse dispositivo, há seisprincípios norteadores para a construção do Plano, sendo 

o princípio da erradicação do analfabetismo o que encabeça a lista. O caput desse 

mesmo artigo determina o prazo de dez anos para a vigência do Plano, além de 

determinar o fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, na 

busca da construção de um sistema nacional de educação sólido e robusto. 

Sobre os Documentos Orientadores oriundos do MEC, destacamos o sítio 

eletrônico <http://www.pne.mec.gov.br> como um dos instrumentos eficazes à 

elaboração dos planos. No portal, encontram-se disponíveis os Planos de Educação 

de todos os Municípios brasileiros, legendado conforme o processo de construção 

do documento. Nesse sentido, há exatamente 10 situações em que os PMEs podem 

se encontrar.  

Ainda no Portal do PNE, é possível visualizar as metas, estratégias e 

indicadores da educação nacional que, certamente, servirão de base para a 

construção dos planos de educação locais. Há, também, links contendo “perguntas e 

respostas”, “trabalhando juntos”, “conhecendo as 20 metas nacionais”, dentre outros.  
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5CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

5.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A caracterização do Município de Espinosa/MG tem por finalidade realizar o 

recorte do espaço de pesquisa. Todos os dados oficiais de educação, economia e 

demografia serão detalhados nesta seção.  

A apresentação dessas informações é relevante por situar o pesquisador 

durante a investigação. Por ser o Plano Municipal de Educação um documento 

pautado em Metas e Estratégias que se respalda em Diagnósticos e dados da 

realidade, o conhecimento e apreciação das informações estatísticas é essencial, 

porque darão suporte na construção do Plano. Os dados são do período de 2001 a 

2010, último censo realizado pelo IBGE para o período de dez anos.  

Inicialmente, trazemos um Quadro com a caracterização genérica da cidade, 

onde será informado a que microrregião administrativa o município pertence, o 

número de habitantes, a área territorial e o gentílico do habitante. Em seguida, será 

exposto o quantitativo demográfico da cidade, com o detalhamento das taxas de 

crescimento e/ou decrescimento. 

Os aspectos sociais também serão tratados aqui, pois evidenciarão as taxas 

do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – da cidade, assim como sua 

evolução no intervalo de tempo considerado. 

Por fim, os aspectos ligados à Educação terão maior enfoque. Haverá a 

apresentação do Histórico educacional da cidade, o Diagnóstico e os números e 

taxas de matrículas dos diversos níveis educacionais no âmbito do município, sua 

evolução e comparação. 
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QUADRO 1- Caracterização do território de Espinosa/MG 

 

 

 

 

Fonte: Documento elaborado pelo município de Espinosa 

Gentílico: Espinosense 

 

5.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 

2010, a taxa de 0,04% ao ano, passando de 30.979 para 31.113 habitantes. Essa 

taxa foi inferior aquela registrada no Estado, que ficou em 0,93% ao ano, e inferior à 

cifra de 1,06% ao ano da Região Sudeste. 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 54,26% e em 2010 a passou a representar 57,93% do 

total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 4,1% em 

média ao ano. Em 2000, este grupo representava 8,1% da população, já em 2010 

detinha 12,1% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 

e 2010, com média de -3,4% ao ano. Crianças e jovens detinham 35,0% do 

contingente populacional em 2000, o que correspondia a 10.841 habitantes. Em 

2010, a participação deste grupo reduziu para 24,7% da população, totalizando 

7.680 habitantes. 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 1,10% ao ano),passando de 17.624 habitantes 

em 2000 para 19.666 em 2010, este grupo representava 63,2% da população do 

município. 

Área (km²) Microrregião Mesorregião 

1868,97 Janaúba Norte de Minas 

ser Habitantes/km² Porte do Município 

Janaúba 16,65 Pequeno Porte II 



     

 

 

67 

GRÁFICO 1 –População residente no município por faixa etária – 2000 e 2010 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

5.3 APECTOS SOCIAIS 

5.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - de Espinosa é 

0,627, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é a Longevidade, com índice de 0,804, seguida de Renda, com índice de 

0,582, e de Educação, com índice de 0,526. 
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TABELA 1 – O IDHM e seus componentes – Espinosa 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IDHM 

1991 2000 2010 

0,350 0,493 0,627 

Componentes 

IDHM Educação  

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 

ensino fundamental 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 

0,14 

12,69 

23,22 

18,69 

9,47 

7,27 

0,324 

19,36 

62,48 

63,21 

27,26 

14,38 

0,526 

35,82 

85,01 

85,7 

55,61 

28,38 

IDHM Longevidade 0,649 0,698 0,804 

Esperança de vida ao nascer 63,95 66,87 73,26 

IDHM Renda 0,47 0,53 0,582 

Renda per capita (em R$) 149,11 215,89 299,13 

 

5.3.2 Evolução 

 

Entre 2000 e 2010 – O IDHM passou de 0,493 em 2000 para 0,627 em 2010 

– uma taxa de crescimento de 27,18%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 73,57% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,202), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2000 –De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,350, 

em 1991, para 0,627, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) 

passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 79,14% 

para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 57,38% para o município e 53,85 para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
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(com crescimento de 0,386), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua 

vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 
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6 EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

6.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

O setor educacional e as instituições escolares que o compõem o município 

de Espinosa têm a finalidade de concretizar uma educação de qualidade, realizando-

a juntamente com toda a comunidade escolar: pais, alunos e trabalhadores da 

educação. Todos desempenhando um papel no desenvolvimento cultural, moral, 

pedagógico, intelectual e histórico de toda a população local. 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e nos 

movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

A educação no contexto social está assim constituída: 

Educação Infantil: 

- creches para atender crianças de zero a três anos; 

- escolas com turmas de pré-escola, para atender crianças de quatro a cinco 

anos; 

Ensino Fundamental: 

- escolas da rede municipal para atender crianças do ensino fundamental de 

anos iniciais; 

- 09 (nove) escolas da rede estadual para atender crianças do ensino 

fundamental de anos iniciais; 

- 09 (nove) escolas da rede estadual para atender crianças e adolescentes do 

ensino fundamental dos anos finais; 

- 01 (uma) escola da rede particular que atende alunos na educação infantil e 

ensino fundamental (anos iniciais e anos finais). 

Ensino Médio: 

- 04 (quatro) escolas da rede estadual para atender jovens do ensino médio; 

Educação de Jovens e Adultos: 

- 05 (cinco) escolas das redes estadual e municipal que atende jovens e 

adultos na educação de jovens e adultos (anos iniciais, anos finais, ensino médio);  
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- 01 (uma) escola especial que atende pessoas com deficiência intelectual e 

múltipla.Esta modalidade abrange: educação infantil, ensino fundamental e 

educação de jovens e adultos; 

Ensino Superior: 

- 01 (uma) universidade pública estadual; 

- 02 (duas) universidades particulares de educação à distância. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

6.2.1Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade 

 

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que 

diz respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da 

escolaridade e das oportunidades educacionais. 

 

6.2.1.1 Educação Infantil 

Resultados de estudos e pesquisas desenvolvidos nos mais distintos países, 

entre eles o Brasil, há muito tempo vêm atestando a importância da educação das 

crianças, tanto para os processos de escolarização que se sucedem como para a 

formação dos indivíduos em uma perspectiva mais global. A difusão e a aceitação 

desses resultados certamente influenciaram para que a educação infantil,na última 

década, tenha se tornado alvo de ações governamentais significativas na sociedade 

brasileira e tenha sido projetada como prioridade no âmbito do PNE. Não por acaso, 

constitui primeira meta do Plano, a universalização da pré-escola até 2016 e a 

ampliação de vagas em creches, visando ao atendimento de 50% das crianças de 

até três anos, até o fim da sua vigência. 

Vale destacar que o reconhecimento de crianças como sujeitos portadores de 

direitos é fruto, em grande medida, das históricas demandas dos movimentos 

sociais, sobretudo do movimento de mulheres, pela criação e ampliação de vagas 

em creches e pré-escolas, o que vem influenciando também o tratamento prioritário 

que a educação infantil tem recebido. 
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A incorporação da educação infantil à educação básica constitui-se em 

medida de política pública, que passou a contar com o financiamento advindo do 

FUNDEB desde 2007. Outra medida importante foi o estabelecimento da sua 

obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental e o ensino médio (e as 

modalidades estenderam a educação obrigatória para a faixa etária de 4 a 17 anos). 

A despeito desses avanços, ainda é muito restrita a extensão da sua 

cobertura no País. Dados do IBGE mostram que, no ano de 2013, o atendimento em 

creches atingia 28% das crianças e na pré-escola o índice era de 95,2%. Ainda mais 

grave é a situação identificada em estudo do mencionado instituto com base em 

dados do ano de 2010. O estudo demonstrou, por exemplo, que, do total das 

crianças atendidas nas creches, 36,3% faziam parte dos 20% mais ricos da 

população e apenas 12,2% integravam o estrato dos 20% mais pobres. 

Como se observa, são muitos os desafios a serem superados para garantir o 

acesso e o usufruto da educação infantil de qualidade. Conforme define a legislação, 

cabe aos municípios a responsabilidade pela oferta da educação infantil, mesmo 

sendo notório o fato de que a maior parte deles tem de contar com o apoio dos 

estados e da União para poder cumpri-la.  

Em face dessa realidade, a maioria das estratégias apresentadas no PNE tem 

como ancoragem o acionamento de mecanismos que pressupõem a dinamização do 

regime de colaboração – forma republicana, democrática e não competitiva de 

organização da gestão, que deve ser estabelecida entre os sistemas de ensino, para 

assegurar a universalização do ensino obrigatório (art. 211 da Constituição Federal 

de 1998), enfrentando os desafios da educação básica pública e regulando o ensino 

privado. Entre as principais estratégias da Meta 1, situa-se a definição de formas de 

expansão da educação infantil nas respectivas redes de ensino dos entes 

federativos, considerando as peculiaridades locais, mas em regime de colaboração 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, de acordo com o 

padrão nacional de qualidade, também a ser definido. 

Além disso, essa meta abrange a manutenção e ampliação da rede, em 

regime de colaboração, assegurando a acessibilidade e o programa nacional de 

construção e reestruturação de escolas e de aquisição de equipamentos, com vistas 

à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. 
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Igualmente de modo colaborativo, está previsto o levantamento da demanda por 

creche para a população de até três anos, como forma de planejar a oferta e 

verificar o seu atendimento. 

Em relação a essa meta proposta pelo Plano Nacional de Educação foram 

analisados três indicadores. O primeiro deles é o percentual da população de 4 e 5 

anos que frequenta a escola. Nesse sentido, o município de Espinosa, no que diz 

respeito a esse indicador, atualmente atende a 68,21% das crianças de 4 e 5 anos. 

Esse percentual é, em termos absolutos, -12,69% menor do que o percentual 

atendido em média por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos 

absolutos, o município atende – 13,19% menos do que a nação. 

 

GRÁFICO 2 – Percentual da população de 4 a5anos que 
frequenta a escola 

 

Fonte: Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

 

Em seguida, analisou-se o percentual da população de zero a três anos que 

frequenta a escola. Espinosa, no que diz respeito a esse indicador, atende a 11,54% 

das crianças nessa faixa etária. Esse percentual é, em termos absolutos, - 9,66% 

menor do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, 

também em termos absolutos, o município atende – 11,66% menos do que a nação. 
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GRÁFICO 3– Percentual da população de 0 a 3 anos que 
frequenta a escola 

 

Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 

 

Em uma última análise, é importante verificar o número de docentes, bem 

como sua formação. Em relação a esses dados, Espinosa, em 2007, possuía 59 

docentes da educação infantil, sendo que 33,90% desses tinham ensino superior 

completo. Em 2013, o número de docentes aumentou para 78,o que representa 

32,20% a mais do que em 2007. Além disso, observa-se que 53,85% em 2013, eram 

formados em curso superior, ou seja, um aumento de 58,85%. 
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TABELA 2 - Docentes da Educação Infantil, por formação- Todas as Redes 

 

 

6.2.1.2 Ensino Fundamental 

 

O ensino fundamental de nove anos (que mudou a faixa etária dessa etapa 

para 6 a 14 anos) constitui medida de política educacional e meta do PNE, que se 

insere nas decisões voltadas à melhoria da qualidade dos processos de 

escolarização. Articula-se diretamente à meta que estabelece a alfabetização das 

crianças, no máximo, até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Fator decisivo 

para a implantação de tal medida são resultados de pesquisas que revelaram que, 

quando as crianças ingressam na instituição escolar antes dos sete anos de idade, 

apresentam, em sua maioria, resultados superiores em relação aquelas que 

ingressam somente aos sete anos. Como se sabe, as crianças de seis anos 

pertencentes às classes média e alta há muito já se encontram na escola, 

frequentando a pré-escola ou o primeiro ano do ensino fundamental. Assim, o ensino 

de nove anos tem, nos segmentos das classes populares, os seus principais 

beneficiários. 

O objetivo da Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a 

duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 

6 anos de idade, foi assegurar a todos um tempo mais prolongado de 

permanênciana escola, oferecendo maiores oportunidades de aprendizagem, de 

Ano Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio- 

Normal/Magistério 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

2007 12 20 7 20 

2008 - 21 13 24 

2009 - 23 8 29 

2010 1 22 7 28 

2011 - 24 12 33 

2012 1 24 16 46 

2013 - 17 19 42 
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modo que os alunos prossigam nos seus estudos e concluam, com qualidade, a 

educação básica. Essa qualidade implica assegurar um processo educativo 

respeitoso e construído com base nas múltiplas dimensões e na especialidade do 

tempo da infância. 

Nesse sentido, faz-se necessário atentar para o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem – o que significa respeitar as características etárias, sociais, 

psicológicas e cognitivas das crianças, bem como adotar orientações pedagógicas 

que levam em consideração essas características, para que elas sejam respeitadas 

como sujeitos do aprendizado. 

Ao adotar o ensino fundamental de nove anos, o governo brasileiro alinhou-se 

à realidade mundialmente predominante, inclusive em vários países da América 

Latina, em que há muito o ingresso aos 6 anos de idade nessa etapa de ensino com 

9 anos de duração vem tendo vigência. Essa decisão encontra suas raízes na LBD 

(Lei n° 9.394/1996), que estabelece tais critérios, o que, por sua vez, tornou-se meta 

da educação nacional em 2001, passando a contar do antigo PNE (Lei n 

10.172/2001). Nele ficou estabelecido que a inclusão das crianças de seis anos no 

ensino fundamental deveria se dar em consonância com a universalização do 

atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos. A partir de discussões iniciadas em 

2004, a sua implementação começou a ocorrer em algumas regiões do País, e o seu 

marco legal foi estabelecido em fevereiro de 2006, por meio da aprovação da Lei n° 

11.274/2006, que alterou a redação dos artigos 29, 30,32 e 87 da LDB. 

A meta de “universalizar” o ensino fundamental de nove anos para toda a 

população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 

PNE, constitui-se em um grande desafio para os municípios, o Distrito Federal, os 

estados e a União. Mesmo a oferta dessa etapa da educação básica sendo de 

responsabilidade de estados e municípios, o alcance dessa meta, com a devida 

qualidade, implica considerar a organização federativa e o regime de colaboração 

entre os sistemas de ensino. 
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Entre as estratégias previstas no plano, podemos destacar as seguintes:  

 criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos 

do ensino fundamental;  

 fortalecer o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino 

fundamental;  

 fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, de 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de 

programas de transferência de renda, bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos 

alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude; 

 desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 

escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 

educação especial, das escolas do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas; 

 promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

 disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do 

trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar, de 

acordo coma realidade local, a identidade cultural e as condições 

climáticas da região; 

 promover a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para 

a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, 

assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de criação e 

difusão cultural; 
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 estimular a oferta do ensino fundamental, em especial a dos anos 

iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas 

próprias comunidades; 

 e desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 

garantida a qualidade, para atender os filhos de profissionais que se 

dedicam a atividades de caráter itinerante. 

Conforme os dados e informações disponíveis foram analisados quatro 

indicadores. O primeiro deles foi o percentual da população de 6 a 14 anos que 

frequenta a escola. Espinosa, no que diz respeito a esse indicador, atualmente 

atende a 95,68% das crianças de 6 a14 anos. Esse percentual é, em termos 

absolutos, -2,92% menor do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se 

comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o município atende – 2,72% a 

menos do que a nação. 

 

GRÁFICO 4– Percentual da população de 6 a 14 anos que 
freqüenta a escola 

 

Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 

 

O outro indicador que compõe a Meta n.2 do PNE é o percentual de pessoas 

de 16 anos que têm, pelo menos, o ensino fundamental concluído. O município de 

Espinosa, no que diz respeito a esse indicador, atende a 62,52% das crianças de 6 a 

14 anos. Esse percentual é, em termos absolutos, - 9,78% menor do que o 

percentual atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos 

absolutos, o município atende – 4,18% menos do que a nação. 
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GRÁFICO 5– Percentual de pessoas de 16 anos com pelo 
menos o ensino fundamental concluído 

 

Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 

Outra dimensão importante de ser analisada e que impacta no indicador 

supracitado é a taxa de distorção idade-série. Essa taxa expressa o percentual de 

alunos, em cada série, com idade superior à recomendada. Nesse sentido, 

observou-se, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, um decrescimentode 

77,06%, entre 2006 e 2007, partindo do patamar de 17 e atingindo 3,9. 

6.2.1.3Ensino Médio 

 

A Meta 3 do PNE trata de um dos temas cruciais do atendimento ao direito à 

educação no Brasil: a universalização do ensino médio. Com a aprovação do 

FUNDEB e principalmente da Emenda Constitucional n° 59/2009, que aumenta a 

obrigatoriedade da oferta da educação básica dos 4 os 17 anos de idade, a questão 

da universalização do ensino médio deixa de ser apenas uma reivindicação da 

sociedade civil organizada e entra na agenda das políticas governamentais de modo 

mais efetivo. 

Ao observarmos os dados do Censo da Educação Básica de 2013 – que 

indicam que o Brasil possui 41.141.620 alunos matriculados nas redes públicas 

estaduais e municipais de ensino, nas áreas urbanas e rurais, e que, desse total, 

apenas 7.109.582 estão no ensino médio, o que representa 17,3% do total das 

matrículas –, é possível constatar o tamanho do desafio para o atendimento da meta 

em questão. Para entender melhor esse desafio, basta olhar os dados do Censo 

Escolar de 2011, que apontam que, de 2007 a 2011, o número de alunos 

matriculados no ensino médio, na idade adequada, era de 8,4 milhões, enquanto o 

número daqueles com idade entre 15 e 17 anos era de 10,4 milhões.  
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Essa dinâmica precisa ser monitorada e acelerada para que haja ampliação 

da demanda para o ensino médio, especialmente se o aluno potencial do ensino 

médio é o concluinte do ensino fundamental, o que significa que a melhoria do 

atendimento e da taxa de conclusão na idade adequada no ensino fundamental 

requer uma expansão significativa da oferta do ensino médio para o alcance do que 

prevê a meta.  

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua Meta n.3: “Universalizar, até 

2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o 

final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 

para 85%”. 

Para análise dessa meta foram utilizados três indicadores. O primeiro deles é 

o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. Espinosa, no 

que diz respeito a esse indicador, atende a 70,74% dos adolescentes de 15 a 17 

anos. Esse percentual é, em termos absolutos, -14,96% menor do que o percentual 

atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos absolutos, 

o município atende -13,56% menos do que a nação. 

 

GRÁFICO 6 – Percentual da população de 15 a 17 anos 
que frequenta a escola 

 

Fonte: Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) - 2013 

Em seguida, foi feita uma análise de taxa de escolarização líquida no ensino 

médio da população de 15 a 17 anos, que é a segunda indicada da meta 3 do PNE. 

Nesse sentido, Espinosa encontra-se no patamar de 42,15%. Esse percentual é, em 

termos absolutos, -18,85% menor do que a taxa de Minas Gerais. Se comparado ao 

Brasil, também em termos absolutos, o município está -13,15% abaixo do que a 

nação. 
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GRÁFICO 7 – Taxa de escolarização líquida no ensino 
médio da população de 15 a 17 anos 

 

Fonte: Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

 

 

Por fim, a taxa de distorção idade-série do Ensino Médio. Essa pode ser 

encarada como um indicador subsidiário para o supracitado. Em relação a esse, 

observou-se uma redução de – 39,20% entre 2006 e 2007, partindo do patamar de 

42,6 e atingindo 25,9. 
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7 EXAMINANDO O PROBLEMA DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de construção e 

implementação do Plano Municipal de Educação deEspinosa/MG, além de discutir 

os fundamentos legais que endossam a formulação de um PME, identificar as 

etapas de sua elaboração, apontar as estratégias de construção do Plano e observar 

como a participação popular foi garantida na formulação do Plano Municipal de 

Educação da cidade.  

Para tanto, previu-se inicialmente a Análise dos Documentos relacionados à 

composição da Comissão Técnica e Representativa e das Atas das suas Reuniões 

deliberativas. Estava prevista, ainda, a Análise da Ata da Sessão Ordinária da 

Câmara dos Vereadores de Espinosa/MG e o próprio Plano Municipal de Educação 

do Município.  

Todavia, tais documentos foram insuficientes para levantar dados 

consistentes para discussão numa pesquisa acadêmica. Percebeu-se então a 

necessidade de recorrer a outro instrumento de pesquisa que conseguisse agregar 

dados adicionais. Assim sendo, utilizou-se um Questionário no intuito de obter 

informações relevantes para a discussão dos resultados objetos da pesquisa.  

7.1O QUE OS DOCUMENTOS NOS REVELAM 

 

Nesta seção, será realizada a Análise dos Documentos inerentes ao Plano 

Municipal de Educação de Espinosa/MG no intuito de investigar os caminhos legais 

que culminaram com a sua construção. Entende-se que os documentos oficiais 

disponibilizados pela Secretaria de Educação são essenciais para dar validade ao 

Plano, pois são os pressupostos que fundamentam todo o trabalho de formulação e 

implementação.  

Nesse sentido, os documentos de que se dispõe tratam, entre outras coisas, 

da composição das Comissões incumbidas de proceder aos trabalhos de discussão, 

dos prazos de realização, dos princípios adotados para o estabelecimento das 

Metas, das Estratégias firmadas para consecução e da aprovação do Plano na 

Câmara de Vereadores da cidade. 
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Assim sendo, os documentos utilizados foram, segundo a instância 

formuladora: 

Federal: a Lei 9394/96 – LDB, a Lei 13005/2014 – PNE ea Constituição 

Federal de 1988 

Municipal:o Decreto Municipal n° 1641/2014, a Lei Municipal 1568/2015, o 

Convite da Audiência Pública para Aprovação das Metas e Estratégicas do Plano 

Municipal de Educação para o Decênio: 2015 a 2024 e a Ata da Oitava Reunião 

Ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2015 da Câmara de Vereadores de 

Espinosa/MG. 

Para alcançarmos o objetivo deste trabalho, enfatizamos a Análise dos 

Documentos produzidos pelo Município. Assim sendo, o Decreto Municipal n° 1.641, 

de 25 de novembro de 2014, trata da instituição da Comissão Representativa da 

Sociedade Civil e da Equipe Técnica para elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Espinosa. Esse diploma legal é formado por (4) artigos, (10) incisos, 

(3) parágrafos e (33) alíneas.  

Logo no início do Decreto, é mencionado que tal documento é respaldado 

pelo art. 8° da Lei Federal n° 13005/2014 – Lei do PNE – e que o Prefeito Municipal 

o faz de acordo com suas atribuições legais.  

O artigo 1º estabelece as competências legais da Comissão Representativa 

da Sociedade Civil, distribuídas entre cinco incisos, um dos quais dá grande 

destaque ao papel dos membros nomeados, no sentido de tê-los como elos de 

ligação entre a própria sociedade e o poder público. Os incisos II e III do mesmo 

artigo conferem legitimidade aos membros da Comissão para apresentarem as 

demandas oriundas da categoria a que pertencem.  

Ainda no artigo 1°, o inciso IV delega à Comissão Representativa a tarefa de 

apresentar ao Chefe do Executivo todo o resultado proveniente das discussões, 

deliberações e anseios, frutos do trabalho realizado por este colegiado. Por fim, no 

inciso V, é delegado à Comissão o acompanhamento de todo o processo legislativo 

inerente à aprovação do Plano Municipal de Espinosa na Câmara de Vereadores. 

Dessa forma, fica estabelecido que será exigido um trabalho intenso para que o 

PME tenha uma tramitação eficaz. 
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Finalizando o artigo 1°, há um parágrafo único que nomeia os (14) quatorze 

integrantes da Comissão Representativa da Sociedade Civil, cujos nomes são 

seguidos da categoria da qual é representante. Dessa forma, segundo o Decreto 

1641, a Comissão teve (1) representante do(as): Associações Comunitárias, 

Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Escolas Municipais, 

Escolas Estaduais, Escola Especial, Escolas Particulares, Instituição Superior 

Pública, Instituições Superiores Particulares, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Organizações Religiosas, Professores, Poder Legislativo e Secretarias Municipais. 

Nesse sentido, a nomeação desses representantes como forma de promover 

a construção participação do Plano Municipal de Educação encontra respaldo na 

literatura científica. Conforme salienta Bordignon (2013), 

O planejamento participativo busca a congruência (o contrário da 
discrepância) entre os objetivos da organização e as aspirações e 
demandas do ambiente. Para atingir essa congruência, é essencial 
que o processo de elaboração do plano ouça e contemple as 
aspirações da pluralidade das vozes do município. A participação 
permite a visão do todo e gera compromisso e responsabilidade com 
o planejado, não só do governo, mas também da sociedade. 
(BORDIGON, 2013, p.101)  

No artigo 2° encontramos a nomeação dos dezenove integrantes da Equipe 

Técnica, sem especificaçãoda categoria à qual pertencem. Dentro deste artigo, há 

dois parágrafos. No primeiro, que estabelece a composição do Texto Base do Plano 

Municipal de Educação, é previsto que o documento seja formulado com a parte 

principal, ou seja, o texto da lei que cria o PME, e por dois anexos distintos, isto é, o 

Diagnóstico Situacional e as Metas Municipais.  

É muito importante entender que o Diagnóstico é a compreensão da realidade 

atual, ou seja, como a educação do Município se encontra no tempo presente. A 

partir da leitura de todo o contexto é que se consegue traçar objetivos, diretrizes e 

metas para o setor. (BORDIGNON, 2013) 

As competências da Equipe Técnica são estabelecidas no parágrafo segundo 

desse mesmo artigo, destacando sua função legal de assessorar a Comissão 

Representativa no sentido de fomentar as discussões com informações técnicas e 
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dados estatísticos do Município de Espinosa. Isto é, a Equipe Técnica 

disponibilizaria à Comissão Representativa as informações relacionadas, entre 

outras, à taxa de matrículas, aos recursos financeiros, ao censo escolar e tudo que 

envolve a realidade educacional do município. 

Finalizando o Decreto, os artigos 3° e 4° dispõem sobre sua validade e 

vigência no tempo e no espaço, ou seja, a partir de quando produzirá efeitos e onde 

terá abrangência. A propósito, o Decreto produziu efeitos a partir da data de sua 

publicação, em todo o território municipal de Espinosa/MG. Este ato administrativo 

encerra-se com a assinatura do Prefeito Municipal, ordenando o cumprimento de 

seus dispositivos e revogando as disposições em contrário. 

Percebemos que a formação da Comissão Representativa e da Equipe 

Técnica se deu no dia 24 de novembro de 2014, sete meses antes da aprovação do 

PME. Entendemos que esse período de sete meses foi suficiente para a realização 

dos trabalhos de apresentação de um anteprojeto de lei de Plano de Educação no 

âmbito municipal. 

De igual maneira, notamos que o uso do Decreto como forma de disciplinar os 

trabalhos de construção do Plano Municipal foi prudente, em aspecto legal. Tal ato 

expedido pelo Prefeito está de acordo a doutrina jurídica. Nessa perspectiva, 

Meirelles (2012) entende que os decretos, “[...] são atos administrativos da 

competência exclusiva dos Chefes do Executivo, destinados a prover situações 

gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou 

implícito, pela legislação.”(MEIRELLES, 2012, p. 187) 

Adicionalmente ao Decreto 1641, a Secretaria de Educação de Espinosa 

disponibilizou um Convite da Audiência Pública para Aprovação das Metas e 

Estratégicas do Plano Municipal de Educação para o Decênio2015-2024. Pela forma 

como foi confeccionado, percebemos que o convite foi direcionado a cada membro 

da Comissão Representativa, de forma individualizada, conclusão essa confirmada 

na própria mensagem, quando menciona a relevância da participação da sociedade 

civil no processo de planejamento educacional.  

Ainda sobre o convite, consta-se que a Audiência Pública seria promovida no 

dia 19 de maio de 2015, às 8 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores 

da cidade. O material utilizado para formulação do convite foi papel sulfite, modelo 
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A4, timbrado com o brasão do Município de Espinosa e em cujo cabeçalho 

referencia a Prefeitura de Espinosa, a Secretaria Municipal de Educação e o Estado 

de Minas Gerais. O convite encerra-se com a assinatura da Secretária Municipal de 

Educação. 

Único documento disponibilizado pela Câmara de Vereadores de Espinosa, a 

Ata da Oitava Reunião Ordinária é lavrada em livro próprio sob as folhas de número 

110 (frente e verso) e 111 (frente). A sessão plenária ocorreu às 10 horas do dia 15 

de junho de 2015 e foi dirigida pelo então Presidente Luiz Lima da Silva, havendo o 

comparecimento de 11 (onze) membros, todos aptos a proferirem voto. Nesse 

sentido, houve quórum exigido pelo Regimento Interno da Casa para apreciar e 

deliberar Projetos de Lei. Na pauta da Sessão, havia (02) dois Projetos de Lei, (02) 

dois Projetos de Resolução e (01) uma Indicação para Cargo em Comissão. O 

Projeto de Lei do PME esteve cadastrado sob o número 420/2015 e obteve 

aprovação unânime, após ser discutido e deliberado pelos parlamentares. 

Percebemos que a tramitação do Plano Municipal na Câmara ocorreu dentro 

dos princípios constitucionais, pois, conforme prevê a Constituição Federal, compete 

aos Municípios legislar sobre assunto de interesse local e que se limite ao seu 

espaço territorial. Ou seja, não cabe a outra esfera pública ratificar o texto da lei: 

nem o Estado nem a União (PINHO, 2008). 

É observado também que a utilização do critério de aprovação pela maioria 

satisfaz os ensinamentos de Bobbio (2015), quando este afirma que a democracia 

representativa é alcançada pela manifestação da maior parte dos membros aptos a 

votarem. Assim sendo, tendo aprovação unânime dos vereadores, o Projeto de Lei 

420/2015, mais tarde, se converteria na Lei 1568/2015.  

Após ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, analisamos 

o texto da Lei 1568 – Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG –, enfocando 

os princípios legais e democráticos. A Lei inicia-se com a ementa, informando se 

tratar da aprovação do PME e dispondo sobre outras providências. Na parte inicial, o 

texto esclarece que o Prefeito sanciona a Lei após a decretação pela Câmara dos 

Vereadores.  

A lei é composta pela parte normativa e por dois Anexos. A parte normativa é 

composta por 14artigos, 18incisos e 8parágrafos, os quais dispõem, dentre outras 
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coisas, sobre as diretrizes balizadoras do Plano Municipal, prazos de execução, 

formas de monitoramento e avaliação e ainda sobre a adequação de leis municipais 

às metas aprovadas para no Plano.  

No artigo 1°, é disposto que o PME tem vigência de 10 anos e que se 

respalda nos termos do artigo 214 da Constituição Federal e na Lei 13005/2014 – 

Plano Nacional de Educação –, o que configura forte convergência entre a política 

educacional do Município e da União. É o que afirma Bordignon (2013), ao entender 

que “Os objetivos municipaisse situam no contexto da nacionalidade e realizam, no 

âmbito do poder local, as aspirações dos cidadãos, sem perder de vista a dimensão 

da nacionalidade.” (BORDIGNON, 2013, p.103) 

Percebemos que as diretrizes do PME, elencadas no artigo 2°, se alinham 

perfeitamente às diretrizes estabelecidas no PNE, demonstrando que “Para realizar 

as metas do plano, o município precisa estabelecer as articulações necessárias com 

as ações estaduais e nacionais.” (BORDIGNON, 2013, p. 103) 

Constituindo parte integrante da Lei n° 1.568/2015, o Anexo I apresenta as 

Metas e as Estratégias para o sistema municipal de ensino. A organização deste 

Anexo é feita com a exposição de vinte metas, seguidas de tantas estratégias 

quantas forem necessárias para a sua consecução. Outro detalhe relevante é a 

quantificação dessas metas e a determinação de prazo para o seu alcance, isto é, 

cada meta apresenta uma porcentagem de alcance dentro de um período 

estipulado.  

Nessa perspectiva, observamos que o Anexo I do PME de Espinosa/MG foi 

construído nos pilares da literatura científica, já que as metas devem indicar a 

finalidade específica para a qual foram estabelecidas, quantificando e determinando 

prazos para execução; e as estratégias, por sua vez, se tornam os caminhos 

necessários para a consecução das metas. (BORDIGNON, 2013). 

As porcentagens variam bastante de meta para meta, assim como os prazos. 

Há metas bem ambiciosas, cujo alcance exigirá uma contrapartida robusta do 

Município. Outras, no entanto, parecem ser bem mais realizáveis, seja em 

quantidade, seja em prazo de cumprimento e execução.Constatamos a ausência, 

por parte do Município, de prudência na eleição de algumas metas, por serem de 

difícil alcance. É necessário cautela na escolha, porque pode ocasionar desencantos 
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e descréditos perante à comunidade. Essa afirmação é encarada como um princípio 

de administração, isto é, o princípio da governabilidade.  

A governabilidade leva em conta os limites e possibilidades da ação, 
a viabilidade financeira e a capacidade de gestão e de controle do 
governo sobre as ações planejadas. Planos que extrapolam a 
capacidade de governo constituem sonhos a gerar desencanto ou, 
talvez, factíveis além do horizonte de tempo do plano. 
(BORDIGNON, 2013, p. 103) 

Conforme a organização do Anexo I, as metas foram agrupadas por natureza, 

ou seja, é perceptível a ordenação dessas metas de acordo uma finalidade central. 

Assim sendo, as Metas 1 a 6 se destinam a garantir a universalização de toda a 

educação regular básica, além de assegurar o acesso e a permanência dos 

estudantes nos espaços escolares da educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e educação especial. 

Na sequência, as metas 7 e 8 destinam-se a assegurar a qualidade da 

educação básica, demonstrando grande preocupação com a elevação dos índices 

educacionais obtidos no Ideb. Dentre as inúmeras estratégias para esta meta, 

destaca-se o emprego e aprimoramento de instrumentos de avaliação contínua do 

sistema de ensino e escolas de modo a evidenciar a evolução – ou retrocesso – da 

educação local. 

Outro grupo, formado pelas metas 9 a 11, estabelece políticas voltadas para a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, no sentido de garantir a educação para o 

público com mais de 15 anos. Também é estabelecida nestas metas a expansão da 

oferta de cursos técnicos profissionalizantes, a serem ministradas de forma 

integrada ou subsequencial ao ensino médio. 

Para a educação superior, as metas 12 a 14 dispõem sobre sua garantia. A 

novidade é aspiraçãodo Município em viabilizar matrículas em cursos de Pós-

Graduação stricto sensupara professores da rede municipal. Os cursos de mestrado 

e doutorado têm sido uma modalidade de ensino em franca expansão pelo Brasil, 

mas requer elevado rigor acadêmico dos seus estudantes.  

Observamos, nas estratégias construídas para esta meta, que o Município de 

Espinosa/MG não articulou bem a ideia da Pós-Graduação stricto sensu, pois essa 



     

 

 

89 

modalidade de ensino é oferecida pelas Universidades que possuam autorização da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – e 

detenham forte tradição na pesquisa. Dessa forma, estabelecer viabilidade para que 

os profissionais da educação do Município cursem esse nível de ensino exigirá 

esforço imensurável, já que a carreira docente não conta com incentivos financeiros, 

contrapartidas salariais significativas, liberação amistosa do trabalho para estudar, 

além de apresentar outros empecilhos. Talvez seja essa uma meta que exigirá 

bastante esforço por parte do Município para que atinja sua consecução. 

As Metas 15 a 18 tratam da valorização e formação de professores. Nelas, 

estão estabelecidas as políticas de carreira docente da educação básica, por meio 

da criação de um plano de carreira que contemple o piso nacional federal, os 

programas de formação inicial e continuada, a serem oferecidos em parcerias com 

universidades públicas, e o fomento para que os professores municipais possam 

ingressar em cursos de pós-graduação. Notamos que tais metas são indissociáveis 

das metas tratadas nos dois parágrafos anteriores. 

De forma isolada, a Meta 19 propõe a implantação, no sistema municipal de 

ensino, da gestão democrática e participativa, abrindo espaço à comunidade escolar 

para se manifestar a respeito de quem melhor reúne condições técnicas e de 

desempenho para conduzir as escolas municipais. Nesse sentido, Dourado (2013) 

afirma que a implantação da eleição direta para dirigente escolar precisa estar 

regulamentada nos Projetos Políticos Pedagógicos de cada escola, não tendo, 

nesse caso específico, a Meta 19 aplicação imediata. Em outras palavras, a Meta 19 

atua como uma diretriz a ser perseguida por todas as unidades escolares, e 

estasprecisam se adequarem tempo hábil para produzir os efeitos jurídicos. 

(DOURADO, 2013). O destaque maior é que o prazo estabelecido para o alcance da 

Meta 19 é de dois anos, contados da data da publicação da Lei que instituiu o Plano 

Municipal de Educação.  

O último ponto a descrever do PME é a Meta 20. É importante salientar que o 

financiamento da educação básica está vem concentrada nesta única Meta. É 

decretado que o Município de Espinosa deve aplicar, anualmente, o mínimo de 25% 

da sua receita tributária na manutenção e no desenvolvimento do ensino. As 

estratégicas para o cumprimento da Meta são várias, das quais podemos destacar o 
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controle mais rigoroso do sistema de arrecadação dos tributos municipais e a maior 

fiscalização por parte da população dos gastos efetuados pela Prefeitura. 

Observamos que a Legislação do Plano Municipal de Educação de 

Espinosa/MG foi construída, em grande parte, em observância à literatura científica. 

O Plano, conforme mencionado anteriormente, é constituído pela parte Normativa e 

por dois anexos, sendo o Diagnóstico o componente do Anexo II.  

O Diagnóstico do Município é formado por alguns elementos indispensáveis 

ao conhecimento da realidade educacional da cidade. Dessa forma, o Diagnóstico 

de Espinosa/MG contém os seguintes elementos:  

 Caracterização do Município (Aspectos Gerais, Aspectos 

Demográficos, Aspectos Sociais, Aspectos Sociais, Aspectos 

Econômicos, Administração Pública); 

 Planos de Educação; 

 Educação do Município (Histórico e Diagnóstico da Educação de 

Espinosa/MG). 

Percebemos que essa estruturação vai de encontro ao entendimento de 

Bordignon (2013). Para o autor, a construção de um Plano Municipal de Educação 

deve conter: 

A. O Município 

a) Histórico e contexto atual do município 

b) Análise da situação educacional do município  

c) Concepção de educação 

d) Políticas e diretrizes municipais para a educação 

B. Metas e estratégias por área ou gerais por temática 

(As estratégias podem ser apresentadas para cada meta ou simplesmente 

definir o elenco de metas e depois o das estratégias, uma vez que muitas 

estratégias contribuem para o alcance de mais de uma meta) 

C. Mecanismos de regime de colaboração com o estado e a União 

D. Acompanhamento e Avaliação do Plano 

(Bordignon, 2013, p. 111) 
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Na seção a seguir, apresentamos os gráficos e a discussão dos resultados 

obtidos através da aplicação do Questionário. 

7.2 COMPLEMENTANDO OS DOCUMENTOS 

 

Para este trabalho, previmos inicialmente apenas a Análise dos Documentos 

para averiguar como se deu o processo de construção e implementação do Plano 

Municipal de Educação de Espinosa/MG. No entanto, percebemos que tais 

documentos eram insuficientes para levantar dados consistentes para discussão de 

uma pesquisa acadêmica. Dessa forma, recorrer a outro instrumento de pesquisa 

que conseguisse agregar dados se tornou algo inevitável.  

Assim, aplicamos um Questionário no intuito de obter informações relevantes 

para o prosseguimento da Dissertação. O Questionário se revestiu de caráter 

sigiloso e resguardou o respondente de qualquer forma de identificação.Agrupamos 

as informações em quatro categorias para uma melhor identificação dos dados.  

A primeira categoria se refere ao perfil dos membros da comissão 

representativa que estiveram à frente dos trabalhos de construção do Plano. A 

segunda categoria se relaciona ao ingresso e predisposição dos membros, isto é, 

verifica como foi realizada a escolha dos integrantes e a composição da Comissão 

Representativa da Sociedade Civil, assim como o nível de conhecimento prévio 

acerca de PME. 

Na terceira categoria, buscou-se compreender o formato dos encontros 

promovidos pelo Município para a construção do PME: investigamos com que 

frequência eles ocorreram, de que forma eram organizados, qual foi o local desses 

encontros, quem foram os responsáveis por conduzi-los, e se os membros 

participaram de todos eles. 

Dando sequência às categorias, a quarta se refere ao exercício da função 

representativa dos membros da Comissão Representativa. Assim, essa última 

categoria buscou levantar informações sobre como as metas e as estratégias foram, 

de fato, formuladas: se houve espaço para construção coletiva, se houve opções 

apresentadas pelo Município, se os membros apresentaram demandas oriundas dos 

representados.  

Passemos, a seguir, a analisar cada categoria separadamente.  
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7.2.1 – Perfil dos Membros da Comissão Representativa 

A primeira categoria buscou identificar o perfil dos membros da Comissão 

Representativa que estiveram à frente da formulação do Plano Municipal de 

Educação. Dessa forma, investigou-se a formação escolar dos respondentes, sexo, 

profissão e faixa etária.  

7.2.1.1 Escolarização dos Membros 

Começamos por apresentar a escolarização dos componentes, sob a forma 

de gráfico. 

GRÁFICO 8: Escolarização dos membros da Comissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o Questionário, cujos dados foram tabulados em gráfico de 

setores, percebemos a grande maioria dos membros da Comissão Representativa 

sendo composta por pessoas que possuem a ensino superior como formação 

escolar, isto é, dos 12 respondentes, 75% são graduados. Uma segunda parcela dos 

respondentes possui somente o ensino fundamental completo, representando 17% 

do total das pessoas. Com titulação de Mestre, apenas 01 respondente possui essa 

formação. 
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7.2.1.2 Sexo 

Uma segunda característica dos respondentes é que a maioria são mulheres, 

totalizando 67% dos pesquisados, frente a 33% de homens. 

GRÁFICO 9 – Sexo dos membros da Comissão 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

7.2.1.3 Idade 

Em relação à idade, percebemos que a grande maioria dos respondentes se 

encontra na faixa etária de 40 anos ou mais, o que representa 67% dos 

pesquisados, isto é, 8 pessoas, seguidos por pessoas da faixa etária de 36 a 40 

anos, que representam 17%, ou seja, 2 pessoas.  
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GRÁFICO 10 – Sexo dos membros da Comissão 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Observamos, porém, que não houve pessoas enquadradas na faixa etária de 

18 a 25 anos. 

7.2.1.4 Profissão 

A ocupação profissional dos respondentes foi bem equilibrada, já que houve 

um leve equilíbrio entre as atuações. Em média, as categorias de profissões ficaram 

entre 33% para cada uma delas. 



     

 

 

95 

GRÁFICO 11 – Profissão dos membros da Comissão 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

7.2.2 – Ingresso e predisposição dos membros da Comissão Representativa 

 

A segunda categoria de análise visou investigar a forma de ingresso e 

participação dos membros nas Comissões de elaboração do Plano.  

7.2.2.1 Forma de Composição da Banca 

De acordo as respostas do Questionário, todos os respondentes afirmaram 

terem seus nomes escolhidos diretamente pelo Município, seja através de convite, 

de comunicação oficial ou de outra forma de contato. Percebemos que os membros 

foram integrados às Comissões através de Convites realizados diretamente a elas. 

Não houve, segundo dados colhidos do Questionário, membro que ingressou por 

prontificação ou eleição.  
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GRÁFICO 12 – Forma de composição da banca 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Concluímos que o Município de Espinosainterferiu indiretamentena escolha 

desses componentes. Acreditamos que a escolha pelo voto direto dos representados 

fortaleceria a dinâmica e a representatividade das Comissões, conferindo forte grau 

de imparcialidade na sua formação. Os trabalhos inerentes ao Plano de Educação, 

certamente, seria realizados com mais isenção. Assim sendo, a indicação indireta de 

membros enfraquece, muitas vezes, a discussão de políticas públicas que estão em 

desacordo com os interesses do Município. 

7.2.2.2 Comunicação dos Encontros 

Conforme os dados obtidos pelo Questionário, grande parte dos respondentes 

(58%) afirmaram que os avisos dos encontros de discussão do PME foram 

realizados por escrito, dando ciência antecipada de sua realização. Para 17% deles, 

os avisos eram feitos por meio de Rádio Comunitária e/ou outro Veículo de 

Comunicação. Outros 17% dos respondentes alegaram que tais avisos eram 

realizados por meio de faixas e cartazes espalhados pela cidade, em locais de 

grande movimentação. O restante dos entrevistados, 8%, disseram que foram 

avisados por meio de telefonemas vindos da Secretaria Municipal de Educação. 
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GRÁFICO 12 – Forma de comunicação dos encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Assim sendo, vislumbramos a responsabilidade assumida pelo Município no 

sentido de trazer às discussões os integrantes da Comissão, isto é, destacamos o 

compromisso do Município, através da Secretaria de Educação, em manter 

informados todos os componentes titulares da Comissão Representativa da 

Sociedade Civil.  

7.2.2.3 Conhecimentos prévios sobre Planos de Educação 

Sobre o conhecimento prévio acerca da política pública dos Planos de 

Educação, 92% dos respondentes afirmaram já ter ouvido falar da ideia de Plano 

Municipal de Educação. Os 8% restantes disseram não ter conhecimento do 

assunto. 
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GRÁFICO 13 – Forma de comunicação dos encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Acreditamos que a ampla discussão dessa política em âmbito nacional 

produziu efeitos no nível local, pois se trata de uma iniciativa inovadora e que 

mobiliza toda a sociedade. Os esforços empreendidos pela União na busca da 

construção do PNE foram capazes de dar esse dimensionamento à população, 

sendo fortalecido mais tarde com a construção dos Planos Estaduais e Municipais – 

PEEs e PMEs. 

Entendemos, ainda, ser natural essa pequena parcela dos respondentes 

desconhecer o conceito de Plano Municipal de Educação, uma vez que nem todos 

os cidadãos dispõem, ou nem mesmo acompanham, os noticiários oficiais que 

veiculam essas informações.  

7.2.3 – Formato dos Encontros Realizados para a Construção do PME 

A terceira categoria de análise se refere ao formato das reuniões da 

Comissão, considerando a frequência, comparecimento, liderança e outros. 
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7.2.3.1 Periodicidade dos Encontros 

De acordo o Questionário aplicado, 50% dos respondentes disseram ter 

ocorrido apenas (1) encontro para discussão do PME. Para 25% deles, o encontro 

foi promovido a cada dois meses; 8% disseram ter ocorrido a cada quinze dias e 

17% não responderam.  

 

GRÁFICO 14 – Peridiocidade dos encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Verificamos que a falta de consenso nas respostas demonstra que os 

membros da Comissão Representativa não se recordam da periodicidade em que 

o(s) encontro(s) acontecia(m). Dessa forma, não há como afirmar se, de fato, um ou 

mais encontros ocorreram; mas é perceptível que houve, sim, esse momento de 

discussão e debate.  

 

7.2.3.2 Local dos Encontros 

Para67% dos respondentes do Questionário, o local do(s) encontro(s) foi a 

Câmara de Vereadores; para 8% ocorriam na Secretaria Municipal de Educação, e 

para 25% o(s) encontro(s) era(m) realizado(s) em local(is) previamente agendado(s) 

pelo Município. 
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GRÁFICO 15 – Local dos Encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Pela discrepância de respostas, percebemos que houve vários locais de 

atuação dos membros da Comissão. Caso houvesse um local fixo, certamente os 

respondentes convergiriam nesta resposta.  

7.2.3.3Formato dos Encontros 

Sobre o modelo de reunião, os respondentes divergiram e apontaram que 

elas aconteciam sob a forma de Conferência (50%), Audiência Pública (25%), 

Palestra (8%) e outra (17%).  
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GRÁFICO 16 – Local dos Encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Identificamos que as reuniões, de fato, ocorreram. Contudo, os participantes 

não compreendem bem a distinção entre as espécies de discussão, ou seja, eles 

acreditam que Conferência, Audiência e Palestra se resumem numa coisa só. 

Entendemos que essa distinção de eventos é pouco compreendida pela 

população por ser, em grande parte, restrita àquelas pessoas que convivem no meio 

acadêmico ou que lidam constantemente com atividade governamental.  

 

7.2.3.4Nível de Transparência do(s) Encontro(s) 

Em relação à acessibilidade do(s)encontro(s), 75% dos respondentes 

afirmaram que o(s) encontro(s) era(m) restrito(s) aos próprios membros, frente aos 

25% que afirmaram ser aberto(s) ao público.  
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GRÁFICO 17 – Nível de Transparência dos Encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nesse sentido, percebemos que os participantes desconhecem o caráter 

público e transparente das ações que permeiam as atividades do Poder Público. 

Salvo expressa disposição em lei, os atos administrativos são sustentados pelo 

princípio da publicidade, por meio do qual a população adquire o direito pleno de 

acompanhar as ações implementadas em favor da sociedade.  

Embora haja discrepância de respostas, percebemos que o(s) encontro(s) foi 

aberto(s) ao público, até mesmo porque as repartições públicas onde eventualmente 

poderia(m) ter ocorrido são de acesso pleno da população. 

 

7.2.3.5 Condução dos Trabalhos 

No que tange à liderança dos trabalhos do PME, os respondentes disseram 

que o(s) encontro(s) era(m) presidido(s) por servidor público municipal designado 

para tal fim (75%), ante (25%) que disseram ter(em) sido conduzido(s) pela 

Secretária de Educação. 
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GRÁFICO 18 – Condução dos trabalhos 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Notamos que grande parte dos membros se recorda do indivíduo que dirigiu, 

dinamizou e apresentou os pilares da construção do Plano Municipal. Por um lado, 

ficou evidenciado que um trabalho tão robusto e complexo se concentrou nas mãos 

de um único indivíduo. Por outro, entendemos que seria muito difícil para a 

Secretaria de Educação, fracionar essa tarefa para vários grupos ou pessoas, pois 

tornaria inviável a dinâmica e o andamento das ações. 

 

7.2.3.6Comparecimento dos Membros ao(s) Encontro(s) 

Outro ponto pesquisado foi o comparecimento dos membros durante o 

desenvolvimento dos trabalhos de construção do PME. De acordo o Questionário, 

(67%) dos membros disseram ter comparecido em todo(s) o(s) encontro(s), (25%) 

disseram não ter comparecido e (8%) não responderam.  
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GRÁFICO 19 – Comparecimento dos Membros aos Encontros 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Essa discordância de respostas leva a entender que algumas pessoas 

apenas tiveram o nome na Comissão Representativa sem, ao menos, ter participado 

dos trabalhos. Acreditamos que a Secretaria de Educação não deve ter conseguido 

reunir a totalidade dos membros na discussão dos trabalhos de construção do PME, 

talvez por inúmeros motivos de agenda e de disponibilidade dos integrantes.  

Isso, no entanto, não justifica a ausência de tais pessoas, ainda mais quando 

se trata de construção de uma política pública que permeará a cidade pelo período 

de 10 anos.  

 

7.2.4 – Exercício da Função Representativa dos Membros da Comissão 

A última categoria de análise dos dados se refere ao exercício da função 

representativa dos membros da Comissão.  

 

7.2.4.1 Estabelecimento das Metas e Estratégias do PME 

Um ponto pesquisado, e de grande relevância, foi sobre como se chegou ao 

estabelecimento das metas e estratégias do PME de Espinosa/MG. Nesse quesito, 

58% dos respondentes disseram que as metas e estratégias foram apresentadas de 
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forma pronta pelo Município, 34% afirmaram que elas foram construídas durante os 

encontros presenciais e 8% não responderam.  

 

GRÁFICO 20 – Estabelecimento de Metas e Estratégias 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Diante dos dados, percebemos que o Município atuou de forma indireta no 

estabelecimento das metas e estratégias do PME, seja por meio desses elementos 

já determinados, seja por apresentar opções bem mais restritas. Para ser mais claro, 

o Município articulou as propostas previamente e a apresentou durante os trabalhos.  

Nesse sentido, a liberdade de apresentação de demandas e sugestões ficou 

reduzida, impossibilitando aos membros da Comissão exercer seu papel de 

representante de uma sociedade cada vez mais complexa e heterogênea. 

7.2.4.2 Apresentação de Propostas pelos Membros da Comissão 

Também de grande relevância foi o questionamento sobre a apresentação e 

sugestão de metas e/ou estratégias por parte dos membros da Comissão 

Representativa, um desdobramento do item anterior. Segundo o questionário, 67% 

dos respondentes afirmaram que não apresentação e/ou sugeriram nenhuma 

demanda durante as discussões do PME. Para 33% dos entrevistados, houve, sim, 

a participação nos trabalhos do Plano com exposição de recomendações. 

 

GRÁFICO 14 – Estabelecimento de Metas e Estratégias 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

7.2.4.3 Propostas Oriundas dos Segmentos Representados 

Um terceiro item desta categoria diz respeito à participação de algum 

representado nos trabalhos de discussão do Plano. Assim, 92% dos respondentes 

disseram não terem sido procurados por nenhum cidadão de mesma categoria para 

apresentarem pedidos particulares, ou até mesmo pedidos de interesse da própria 

classe. Somente 8% afirmaram terem sido provocados a apresentar proposta da 

própria categoria.  
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GRÁFICO 15 – Propostas dos segmentos representados 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Percebemos que a procura mínima dos membros por parte da sociedade civil 

é uma realidade quase que unânime em todo o país, certamente pela falta de 

esclarecimento de que as decisões políticas são acessíveis a todas as pessoas, 

razão pela qual se adota no Brasil a construção participativa e democrática dos 

Planos de Educação nos três níveis de governo. 

 

7.2.4.4Fontes de Informação utilizadas nos Trabalhos 

Sobre a fonte de informações oficiais que embasaram a construção do Plano 

Municipal de Educação de Espinosa, 50% dos pesquisados disseram que nos 

trabalhos e debates foram utilizados os sites institucionais do governo federal para 

se embasar estatisticamente, 34% afirmaram utilizar o Educacenso, 8% disseram 

IBGE e outros 8% afirmaram usar outros sites.  
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GRÁFICO 16 - Fontes de Informação utilizadas nos Trabalhos 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Entendemos que os sites oficiais do governo federal se tornaram a fonte 

fundamental de coleta de dados para se realizar o Diagnóstico da realidade do 

município. O site <http://www.pne.mec.gov.br>, designado como Planejando a 

Próxima Década, contém todas as informações necessárias para se discutir a 

realidade e as metas a serem construídas para a educação nacional e local.  

 

7.2.4.5Monitoramento e Fiscalização das Metas do PME 

Em relação ao acompanhamento das Metas do PME, 84% dos respondentes 

afirmaram que o Plano tem sido fiscalizado regularmente, mas que os próprios 

membros da Comissão não compõem o grupo encarregado de realizá-lo. Por sua 

vez, 17% dos membros não responderam à pergunta. 
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GRÁFICO 17 - Monitoramento e Fiscalização das Metas do PME 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Enfatizamos que o órgão competente para exercer a fiscalização e 

monitoramento das metas do PME, de fato, é diferente daquele que o criou. Para a 

fiscalização, foi criado o Fórum Municipal de Educação - FME, cujas atribuições 

estão elencadas na Lei Municipal n°1568/2015.  

O Município de Espinosa/MG conta atualmente com o FME já constituído e 

alguns encontros para discussão do andamento das metas já foram promovidos pela 

Secretaria de Educação da cidade.  

 



     

 

 

110 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma pesquisa com grandes conquistas. É o que podemos dizer sobre essa 

dissertação. A ideia de investigar o processo de construção e implementação do 

Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG partiu da escassez dessa temática 

no meio acadêmico – e obtivemos resultados valiosos.  

A hipótese de que a construção e a implementação do PME seguiu os passos 

da literatura científica, mas que sua efetivação não foi eficaz será analisada nos 

parágrafos seguintes. Já os objetivos, em sua maioria, foram alcançados. Alguns, no 

entanto, precisam de mais estudos e elementos para serem atingidos. 

 Acreditávamos que o planejamento inicial para o desenvolvimento da 

pesquisa seria suficiente para demonstrar o seu objeto, ou seja, que os documentos 

relativos aos PME nos dariam condições para discutir e compreender como se deu a 

construção e implementação. Durante os trabalhos, verificamos grande defasagem 

de papeis e registros junto à Secretaria Municipal de Educação da cidade, nos 

forçando a recorrer a um segundo instrumento de pesquisa, que foi o Questionário.  

Felizmente, os dados obtidos da Análise Documental e do Questionário nos 

possibilitaram fazer bastantes inferências, enaltecendo situações que seriam difíceis 

de averiguar a partir de apenas um deles. Nesse sentido, com o emprego dos dois 

instrumentos de pesquisa, a maioria dos objetivos foi satisfeito, inclusive a 

verificação da hipótese. 

Primeiramente, iremos destacar alguns resultados da pesquisa, começando a 

destacar os dados da Análise Documental. Foi identificado que a construção do 

Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG teve o processo de construção e de 

implementação embasado na literatura científica, e nos princípios que regem a 

ações do Poder Público.  

Assim sendo, o conceito de planejamento e suas características foram 

levados em consideração pelo município em todo o trabalho de construção. A 

realização do Diagnóstico, por exemplo, é feita no intuito de mapear a situação 

educacional da cidade, apontando limitações, defasagens, recursos e/ou 

disponibilidades. 
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O estabelecimento de metas e das respectivas estratégias também são 

elementos da literatura científica concernente ao planejamento que reforçam uma 

parte da hipótese. Assim, observou-se tais elementos durante a discussão do PME, 

os quais foram incorporados ao PME na forma de Anexo. 

De forma semelhante, os princípios que regem o poder público foram 

observados pelo município na formulação do Plano. No que tange à discussão dos 

fundamentos legais, entendemos que o Município de Espinosa formulou os 

documentos legais necessários à construção, tramitação e aprovação do PME.  

Expediu-se Decreto, abriu-se espaço para que as propostas fossem 

estabelecidas e debatidas pela Comissão Representativa da Sociedade Civil, 

encaminhou-se o anteprojeto de lei à Câmara de Vereadores que, no prazo 

estabelecido, o aprovou por unanimidade, e sancionou-se a respectiva Lei. 

A tramitação legal do Plano de Educação, desde a composição da Comissão 

Representativa até a sua aprovação e sanção, satisfez aos dispositivos e princípios 

elencados pela Constituição Federal e pelos estudos afetos às políticas públicas. Os 

documentos oficiais e toda a legislação normativa demonstraram que o Município de 

Espinosa percorreu os ditames legais.  

Do Questionário, iremos apontar alguns dados revelados. Percebemos, a 

partir do Questionário, uma representação social branda, já que os segmentos 

sociais não atuaram efetivamente na apresentação de propostas junto aos seus 

representados.  

O Plano Municipal de Educação se limitou às discussões dos próprios 

membros da Comissão Representativa, atendendo parcialmente ao princípio da 

construção participativa. “Para atingir essa congruência, é essencial que o processo 

de elaboração do plano ouça e contemple as aspirações da pluralidade das vozes 

do município.” (BORDIGNON, 2013, p. 101) 

Embora não tenha sido consenso, os respondentes discordaram na 

quantidade de encontros para discutir o Plano, assim como o local em que 

ocorreram. Não foi possível identificar, dessa forma, se houve ciclos de discussão e 

com que periodicidade, nos restando inferir que ao menos um encontro aconteceu.  

Sobre o estabelecimento das metas e estratégias, percebemos que, segundo 

as respostas dos entrevistados, houve pouca liberdade de discussão, pois a 
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Secretaria de Educação apresentou quase todas as metas prontas. Nesse sentido, 

fizemos uma comparação entre o PME e o PNE e verificamos que houve uma 

verticalização das metas e algumas estratégias. Isto é, as metas e algumas 

estratégias do Município são similares às da União, evidenciando que o município 

definiu suas prioridades de forma análoga ao nível nacional. 

Assim sendo, entendemos que o PME de Espinosa/MG aprovou metas de 

difícil alcance, o que demandará esforço imensurável por parte do Município, seja no 

aspecto financeiro, como também no logístico.  

Por outro lado, observando a rotina dos trabalhos da SME,verificamos que o 

PME tem sido utilizado frequentemente pela Secretaria na obtenção de recursos 

financeiros e materiais junto à União, em conjunto com o Plano de Ações Articuladas 

–PAR. 

Diante do exposto, percebemos que os objetivos da pesquisa foram 

praticamentetodosatingidos, pois pretendíamos discutir os fundamentos legais que 

endossam a formulação de um PME, identificar as etapas de elaboração do PME à 

luz do pensamento de alguns teóricos, apontar as estratégias de construção do PME 

de Espinosa/MG e observar como a participação popular foi garantida na formulação 

do Plano Municipal de Educação desse Município. 

Em relação às etapas de elaboração do Plano à luz dos teóricos, verificamos 

que houve, na fase de construção, uma observância quase unânime aos princípios 

defendidos por estudiosos do campo educacional. Enfatizamos, porém, um ponto 

que não foi observado pelo Município: a capacitação e preparação dos membros da 

Comissão para lidar com a função relevante de participar dos debates deste 

documento inestimável para a educação municipal. 

Sobre a participação da sociedade civil, o Questionário demonstrou que 

houve uma tímida participação popular na formulação do Plano, demonstrando um 

trabalho quase limitado aos próprios membros da Comissão.  

Observamos que a ideia de um Plano Municipal de Educação, para os 

integrantes da Comissão, e para toda a população de modo geral, tem sido 

compreendida como um instrumento de gestão do sistema de ensino, limitado a 

estabelecer prioridades, prazos e caminhos para geri-lo. E não como uma política 
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pública, destinada a transformar uma situação real, muitas vezes em desvantagem, 

em benefícios para toda a coletividade, ou seja, para a sociedade por completo.  

Não conseguimos responder às questões inerentes à implementação e 

monitoramento das metas do PME. Esperamos que, a partir deste trabalho, outros 

estudos possam ser realizados a fim de investigar os pontos não respondidos – ou 

até mesmo que novas ideias sejam reveladas a partir daqui. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Eu, Fernando de Carvalho Pires, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, 

desenvolvo uma Dissertação sobre o Processo de Construção e Implementação do 

Plano Municipal de Educação de Espinosa/MG. O objetivo da pesquisa é averiguar 

como se deu a participação da sociedade civil na construção das metas e das 

estratégias do referido documento, bem como as etapas de formulação. Para tanto, 

previu-se somente a Análise dos Documentos relacionados à composição da 

Comissão Técnica e Representativa e das Atas das suas Reuniões deliberativas. 

Estava prevista, ainda, a Análise da Ata da Sessão Ordinária da Câmara dos 

Vereadores de Espinosa/MG e o próprio Plano Municipal de Educação do Município. 

No entanto, tais documentos são insuficientes para levantar dados consistentes para 

discussão numa pesquisa acadêmica. Percebeu-se então a necessidade de recorrer 

a outro instrumento de pesquisa que consiga agregar dados. Assim, utiliza-se esse 

Questionário no intuito de obter informações relevantes para o prosseguimento da 

Dissertação. Para tanto, o presente Questionário tem caráter sigiloso e resguardará 

o respondente de qualquer sinal de identificação. 

 

1. Qual o seu grau de escolaridade? 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio 

(   ) superior 

(   ) mestrado 

(   ) doutorado 

 

2. Qual o seu sexo? 
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(   ) masculino    

(   ) feminino 

 

3. Identifique sua faixa etária: 

(   ) 18 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(   ) 36 a 40 anos 

(   ) 40 anos ou mais 

 

4. Qual sua profissão? 

(   ) servidor público municipal 

(   ) servidor público estadual 

(   ) profissional autônomo    

(   ) membro de poder (vereador, promotor de justiça) 

 

5. Seu ingresso na Comissão ocorreu a partir de: 

(   ) convite 

(   ) convocação 

(   ) prontificação 

(   ) outro ___________________________ 
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6. De que forma eram divulgadas as informações dos encontros sobre o Plano 

Municipal de Educação? 

(   ) faixas, cartazes e folders 

(   ) internet 

(   ) rádio e/outro veículo de comunicação 

(   ) telefonemas 

(   ) comunicação escrita 

 

7. Antes mesmo de fazer parte da Comissão, você tinha ouvido falar sobre o 

Plano Municipal de Educação? 

(   ) sim           

(   ) não 

 

8. Com que frequência ocorriam as reuniões da Comissão destinadas a discutir 

o PME? 

(   ) semanalmente 

(   ) quinzenalmente 

(   ) mensalmente 

(   ) bimestralmente 

(   ) apenas uma reunião ocorreu 

 

9. Os encontros para discutir o PME ocorriam, em grande parte, no(a): 

(   ) Secretaria Municipal de Educação 

(   ) Câmara de Vereadores 
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(   ) Prefeitura Municipal 

(   ) em outro local agendado 

 

10.  Ainda sobre as reuniões, sob que forma elas aconteciam? 

(   ) audiência pública 

(   ) conferência 

(   ) fórum 

(   ) palestra 

(   ) outra 

 

11.  Os encontros aconteciam de que forma? 

(   ) aberta ao público 

(   ) restrita aos membros da Comissão 

 

12. As reuniões de discussão eram conduzidas por quem? 

(   ) Secretário(a) Municipal de Educação 

(   ) servidor público municipal previamente destacado para essa tarefa 

(   ) consultor de empresa particular de Consultoria 

(   ) vereador  

(   ) pesquisador de notável saber  

 

13.  Você compareceu em todos os encontros de discussão do PME? 

(   ) sim   
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(   ) não 

 

14.  É parte integrante do Plano Municipal de Educação um Anexo que 

estabelece as Metas e Estratégias para educação de Espinosa por um 

período de dez anos. Sobre as metas e estratégias, você afirma que elas 

foram: 

(   ) construídas durante os encontros                            

(   ) apresentadas de forma pronta 

 

15.  Durante os debates das Metas e Estratégias, você apresentou alguma 

proposta que veio a ser incorporada ao PME? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

16.  Você, na condição de representante, foi procurado por algum representado 

para levar pedidos particulares? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

17. A Comissão, durante as discussões, formulou as metas e estratégias com 

base em quais fontes de informação? 

(   ) IBGE 

(   ) Educacenso 

(   ) Sites institucionais do Governo Federal e Estadual 

(   ) outros ___________________________ 
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18. O acompanhamento das metas tem sido feito dentro do estabelecido no 

PME? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

19. A Comissão da qual você fez parte na elaboração continua sendo a 

fiscalizadora da execução do PME? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

20. Como você avalia sua participação nos trabalhos elaboração do PME? 

(OPCIONAL) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O(a) Presidente da Câmara de Vereadores de Espinosa/MG está sendo 

chamado(a) a participar da pesquisa intitulada “Plano Municipal de Educação: 

processo de construção e implementação no município de Espinosa (MG)”, sob a 

responsabilidade do pesquisador Fernando de Carvalho Pires, aluno regularmente 

matriculado sob o n° 20152912037, do programa de Pós-Graduação em Educação – 

PPGEdu, Nível Mestrado, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM. 

 Nesta pesquisa, procuramos analisar como se deu a participação popular na 

construção do PME de Espinosa (MG) e sua implementação. Para o alcance desse 

objetivo, pretendemos discutir os fundamentos legais que endossam a formulação 

de um PME, identificar as etapas de elaboração do PME à luz do pensamento de 

alguns teóricos, apontar as estratégias de construção do PME de Espinosa/MG e 

observar como a participação popular foi garantida na formulação do Plano 

Municipal de Educação desse Município. 

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com o inciso IV, 

artigo 1°, da Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

necessita ser obtido pelo pesquisador, por ter o intuito de analisar a legislação 

municipal junto à Secretaria Municipal de Educação de Espinosa/MG, visto que 

alguns documentos não estão disponíveis em sites ou similares que independem de 

autorização. 

 Durante a visita junto à Câmara de Vereadores, serão analisados os 

documentos e catalogados aqueles que apresentam os elementos da construção e 

implementação do Plano Municipal de Educação – PME.  

Será aplicado ainda um Questionário aos membros da Comissão 

Representativa da Sociedade Civil que estiveram à frente dos trabalhos do PME. 

Importante ressaltar que as pessoas pesquisadas em nenhum momento serão 

identificadas na pesquisa.  

 Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a identidade dos 

respondentes será preservada. 
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 A pesquisa que será desenvolvida não tem finalidade financeira, por tanto a 

Câmara de Vereadores não terá nenhum gasto financeiro. 

 A pesquisa não apresenta riscos aos envolvidos, uma vez que se trata de 

uma análise e coleta de dados em documentos legalmente instituídos e a aplicação 

de um Questionário sem identificação. Como benefícios, a pesquisa vai apresentar 

dados concretos no que tange à construção e implementação do PME de 

Espinosa/MG, apontando de forma efetiva, com base nos documentos analisados, 

como seu deu tal movimento de elaboração, uma vez que a Constituição Federal e 

as legislações federais determinam a vigência desta Lei. 

  

O(a) Presidente da Câmara de Vereadores de Espinosa/MG é livre para 

deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou 

coação. 

 Assim sendo, formulamos 02 (duas) vias deste Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, destinando 01 (uma) via ao(a) Presidente da Câmara de Vereadores 

e 01 (uma) via ao Pesquisador. 

 Em caso de dúvidas a respeito da pesquisa, o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

Presidente da Câmara de Vereadores ou outra autoridade competente poderá entrar 

em contato com o pesquisador por meio dos seguintes contatos: Tel. Celular: (38) 

99813 – 5583 ou (38) 99126-3770, ou através do endereço eletrônico: 

fernando.carvalho3108@gmail.com 

 

Espinosa/MG, 20 de maio de 2017. 

 

 

 

Fernando de Carvalho Pires 

Pesquisador – Aluno regular do PPGEdu/UFVJM 

Matrícula: 20152912037 

 

mailto:fernando.carvalho3108@gmail.com
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 A Câmara de Vereadores por meio de seu(a) representante legal aceita 

participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecida. 

 

 

 

Assinatura do(a) participante na pesquisa 

 

 

 

 


