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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade o estudo dos planos municipais de educação dos 

municípios localizados no território do Alto Jequitinhonha, sob a esfera administrativa da 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, Minas Gerais com vistas a responder se 

tais planos encontram-se alinhados ao Plano Nacional de Educação e vinculados a outros 

instrumentos de gestão local, podendo ser entendidos como suporte ao planejamento das 

políticas educacionais que se estabelecem no município. Para a consecução dos objetivos 

partiu-se de um referencial teórico prioritariamente fundamentado nos estudos de Saviani; 

Cury e Chiavenato sobre as perspectivas históricas, conceitual e estratégica. Quanto à 

metodologia, no percurso da pesquisa documental foram analisadas a Constituição Federal de 

1988, a LBDN 9394/96, a Lei 10.172/2001, o Plano Nacional de Educação vigente, as leis 

municipais instituidoras dos Planos de Educação do universo estudado e as fichas de 

Monitoramento e Avaliação dos referidos planos. Foram construídas categorias de análise que 

buscaram a averiguação específica do cumprimento de prazos legais, representação e 

participação na produção dos planos; seleção e análise de metas e estratégias para constatação 

da coerência, planejamento e integração institucional na aplicação das políticas educacionais e 

a vinculação das metas e estratégias a outros instrumentos de planejamento utilizados pela 

gestão municipal nos documentos das cidades de Diamantina, Itamarandiba e Veredinha. Os 

resultados indicam que a maior parte dos Planos Municipais de Educação foi produzida em 

conformidade com os prazos legais e que, nos planos dos três municípios selecionados para a 

pesquisa, as respostas às indagações decorrentes da análise indicam lacunas que podem ser 

adequadas a partir de um processo de monitoramento e avaliação. Entretanto, tais adequações 

não impedem que os Planos possam ser considerados como instrumentos de planejamento e 

de suporte às políticas educacionais aplicadas nos territórios dos municípios. 

 

Palavras Chave: Planejamento, Planos de Educação, Políticas Públicas, Gestão Municipal de 

Educação. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                   

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the municipal education plans of the counties located 

in Alto Jequitinhonha, according to the administrative sphere of the Regional Superintendence 

of Teaching of Diamantina, Minas Gerais. The study proposal seeks to answer if such plans 

are aligned with the National Plan Education and linked to other local management 

instruments, as they can be understood as support to the planning of educational policies that 

are established in the counties. In order to achieve the objectives, it developed a theoretical 

framework based mainly on the studies of Saviani; Cury and Chiavenato on how were the 

historical, conceptual and strategic perspectives‟. For the methodology,  it were analyzed  the 

Federal Constitution of 1988, LBDN 9394/96, Law 10.172 / 2001, the National Education 

Plan in force, the municipal laws that instituted the Education Plans of this studied, and also 

the monitoring and assessment plans. Consequently, it were formulated categories of analysis 

to point out the specific investigation of compliance with legal deadlines, representation and 

participation in the production of the plans. In addition, there were examination related to the 

selection and analysis of goals and strategies to establish coherence, planning and institutional 

integration in the implementation of educational policies, as well as the linkage of objectives 

and strategies with other planning instruments used by the municipal administration in the 

cities of Diamantina, Itamarandiba and Veredinha. The results indicate that most of the 

Municipal Education Plans were in accordance with legal deadlines and that, in the plans of 

the three municipalities selected for the research, the answers to the questions arising from the 

analysis reveal gaps that may be appropriate from a process of monitoring and evaluation. 

However, such adjustments do not prevent the Plans from being considered as tools for 

planning and supporting the educational policies applied in the territories of the counties. 
 

Key words: Planning, Education Plans, Public Policies, Municipal Education Management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem como questão central norteadora: Os Planos 

Municipais de Educação encontram-se vinculados a outros instrumentos de gestão local 

podendo ser entendidos como suporte ao planejamento das políticas educacionais que se 

estabelecem no município? 

Em busca do alcance da supracitada problemática tem-se como objetivo 

analisar as vinculações previstas nos Planos Municipais de Educação em relação a 

instrumentos de gestão local da educação adotados pelo município, tomando por base os 

planos pertencentes a três municípios da jurisdição da SRE-Diamantina, no Estado de 

Minas Gerais, aprovados pelas Câmaras Municipais correspondentes no período 2014 – 

2015. 

Assim, a mencionada problemática que direciona o desenvolvimento desta 

pesquisa se insere no contexto da vigência decenal do Plano Nacional de Educação 

instituído pela Lei 13.005/2014, previsto na Emenda Constitucional 59/09 e orientador, 

em seu artigo oitavo, da construção de planos de educação devidamente alinhados pelos 

demais entes federados, quais sejam: Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por tal motivo, faz-se de fundamental importância compreender que o Plano 

Nacional de Educação – PNE é um instrumento legal, uma ferramenta de planejamento 

e um documento que institucionaliza a elaboração de Plano Municipal de Educação – 

PME, cuja proposta é que: 

 

(...) o processo de elaboração do PME seja conduzido de forma democrática e 

transparente, mobilizando todas as forças sociais, políticas e envolvendo os 

poderes executivos, legislativo, o Ministério Público e a sociedade civil 

organizada, na perspectiva de garantir os direitos da população, preceituada 

pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos. 205 e 206 e incisos I a 

VII; na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96; 

e no Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/01. (BRASIL. 2005. 

p. 9) 

 

A elaboração dos Planos Municipais de Educação, imbuídos de ideais 

democráticos, transparência e participação sugere, em tese, que estes deveriam originar 

Planos de Ação organizados de forma a evidenciar a consolidação da prática do 

planejamento como elemento essencial da gestão educacional em âmbito municipal. 
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Pode-se afirmar então que o Município, ao elaborar seu PME, precisa 

desenvolver uma competência técnica voltada para a construção de um plano de ação 

que possibilite a concretização prática no avanço da qualidade dos ambientes 

institucionais obtendo como resultado o alcance das metas determinadas pelos Planos, 

bem como a superação das limitações que podem interferir no seu pleno êxito. 

Deste modo, o presente trabalho serviu-se de uma pesquisa documental que 

contemplou um rigoroso estudo acerca dos marcos constitucional e infraconstitucional, 

em especial, as leis instituidoras dos Planos Municipais de Educação vigentes, bem 

como a averiguação dos mecanismos usados para a organização da gestão educacional 

próprios de cada instância administrativa local. 

Importante ressaltar ainda que o estudo encontra-se orientado pelos objetivos a 

seguir expostos e que, portanto, se constituem elementares para o desenvolvimento da 

pesquisa, a saber: identificar quais são os instrumentos de planejamento da educação 

utilizados pelos municípios e validados pela câmara municipal; identificar a 

representatividade e a participação social no processo de elaboração dos Planos; 

verificar o alinhamento e a coerência entre os PMEs analisados e o Plano Nacional de 

Educação e verificar a vinculação dos PMEs a outros instrumentos de planejamento 

municipal e os desafios internos, traduzidos em metas e estratégias, identificados nos 

documentos em análise. 

Uma série de tentativas e também experiências de construção de um Plano de 

Educação no Brasil foram levadas a efeito nas últimas nove décadas. A primeira ideia 

de um Plano Nacional de Educação encontra lugar na história da educação brasileira na 

década de 1930 com a criação do Conselho Nacional de Educação e no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova se concretizando como previsão legal na Constituição 

Federal de 1934
1
. 

Posteriormente, segundo Saviani (1999), em função do Estado Novo, período 

caracterizado pela suspensão de liberdades, fechamento do Congresso Nacional, o Plano 

de Educação não chega a ser retomado. 

A Constituição de 1946 determinou a elaboração de uma Lei de Diretrizes e 

Bases para a educação nacional que apenas foi editada em 1961, oportunidade em que, 

segundo Cury (2009) o Plano Nacional de Educação volta a encontrar a força da 

                                                           
1
 A Constituição de 1934 se caracteriza, segundo Pomar (2004) por reunir elementos liberais e 

conservadores tendo apresentado avanços e retrocessos. Oportuno informar as Constituições brasileiras 

Outorgadas: 1824 (Período Imperial), 1937, 1967 e 1969 (Período Republicano) e também as 

Constituições brasileiras Promulgadas: 1891, 1934, 1946 e 1988. (Período Republicano) 
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exigência legal. Entretanto, Saviani (1999) alerta que embora mencionado na LDB de 

1961, o plano se restringe a um disciplinador de aplicação de recursos.  

Durante o período civil militar (1964 – 1985) os planos de educação passam a 

integrar os chamados Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), concebidos como 

planos setoriais a serem praticados pelo Ministério da Educação dentro da lógica 

tecnocrata adotada no período, segundo a qual houve o privilégio da atuação de 

burocratas e técnicos ligados à administração e finanças e não a educação e a 

participação popular.  

Por força dessas tendências, segundo Bordignon; Queiroz; Gomes (2011) 

chamam a atenção para o fato de que o período que se estende durante os anos de 1970 

até meados dos anos 1980 foi marcado por Planos Setoriais de Educação e Cultura, os 

PSECs, que serão comentados adiante. 

Com o fim do regime civil militar a partir de 1985, o processo de 

redemocratização leva o país a elaboração de uma nova Constituição Federal em 1988 

quando, finalmente, se assegura a elaboração de um Plano para a educação nacional. 

Desde então, algumas experiências de plano são verificadas, quais sejam: o Plano 

Decenal de Educação Para Todos no ano de 1993, mas sem força de Lei; O Plano 

Nacional de Educação 2001-2011 instituído pela Lei 10.172/2001, sendo o primeiro 

com força de lei; O Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, estabelecido pelo 

Decreto 6.094/2007 que segundo Saviani (2007) não se constitui um Plano Nacional de 

Educação visto que representa mais claramente um conjunto de ações para atingir as 

previsões do PNE 2001-2011 ainda vigente quando o PDE foi lançado. Por último, o 

segundo plano com força de lei, o PNE 2014-2024, lei 13.005/2014.  

Como já mencionado, no ensejo da implantação da Lei 13.005/2014 que 

institui o atual PNE e determina em seu artigo 8º a construção pelo Distrito Federal, 

Estados e Municípios de seus correspondentes planos de maneira alinhada e coerente às 

suas metas e estratégias, a investigação do tratamento dado pelos entes federados ao que 

preconiza a legislação, principalmente no que diz respeito ao planejamento para seu 

cumprimento, figura como uma forma de colaborar para a análise do avanço das 

políticas educacionais.  

Desse nodo, considerando que os PMEs tem a função de contemplar todo o 

processo educacional formal em exercício no município e não apenas as etapas que 

cabem constitucionalmente a esse ente federado, a compreensão territorialidade importa 

sobremaneira para a reflexão proposta.  
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Para Haesbaert (2004) o conceito de território em sua origem remete ao sentido 

político jurídico que diz respeito ao espaço “terra” da qual os indivíduos podem estar 

alijados no sentido do poder, como também usufruindo desse poder no sentido da 

apropriação. Assim, o referido autor indica que o conceito de território guarda múltiplos 

sentidos, posto que sempre referenciará as relações sociedade-espaço, sob as diversas 

influências culturais e simbólicas. No presente trabalho, ganha corpo a ideia de que o 

território, compreendendo o município como o espaço onde a vida prática acontece e as 

políticas públicas são diretamente aplicadas, e a administração municipal são ambientes 

apropriados para se avaliar os resultados dos planejamentos decorrentes das Leis 

instituidoras dos seus Planos de Educação.  

Quanto à relevância do estudo proposto destacam-se alguns pontos e deles 

emergem inquietações que se constituem norteadoras do desenvolvimento da pesquisa, 

a saber: o primeiro ponto refere-se à necessidade da criação e fortalecimento de uma 

cultura de planejamento no Brasil, em especial no que se refere ao planejamento em 

âmbito municipal tendo em vista a possível descontinuidade de tais processos.  

O supracitado ponto orientou a construção de algumas questões, entre elas 

pode-se mencionar: 1) O PME pode configurar-se como uma possibilidade de superação 

do desafio referente à dificuldade de planejamento e concretização de ações por parte 

dos municípios? 2) Que princípios podem ser considerados indispensáveis para a 

elaboração dos planos? 3) Quais princípios se articulam com aqueles preconizados no 

PNE e em outros instrumentos de planejamento locais?  

Um segundo ponto, refere-se à possibilidade de percepção por meio do PME, 

acerca do panorama característico da gestão educacional de municípios com tímida 

arrecadação, e a consequente redução de seus quadros técnicos, o que é comum ao 

universo abrangido por essa proposta de pesquisa. 

Tal ponto possibilitou ainda a construção de outras indagações, que se 

somaram as demais como se apresenta a seguir: 4) Como se encontra expresso nos PME 

a organização, planejamento e as relações institucionais ocorridas no município em prol 

do alcance dos resultados esperados e propostos pelas políticas públicas vigentes ou em 

vias de implantação? 5) Que outras possibilidades de análise podem ser identificadas a 

partir das reflexões propostas na pesquisa?   

O terceiro ponto faz menção à exequibilidade, tendo em vista que alguns 

aspectos facilitadores podem ser citados. Inicialmente o momento pelo qual passa o país 

em que a elaboração e implantação dos Planos Municipais de Educação em atendimento 
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à Lei 13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), suscitam 

questões que vão desde o financiamento até a flexibilização ou adequação de legislações 

que impactam nas políticas educacionais e da compreensão do PNE como um grande 

planejamento estratégico para a educação nacional até o seu desdobramento em planos 

operacionais em nível local para o alcance de suas metas.    

Tal quadro, por si, contribui para uma reflexão que interessa ao meio 

educacional já que o PNE orienta a sua organização em nível territorial e alinhado entre 

os entes federados, o que torna o tema cotidiano e acessível. Além disso, a construção 

dos Planos Municipais de Educação (PME) é um significativo exercício de 

conhecimento das realidades locais e de planejamento para os profissionais que atuam 

na educação pública. Portanto, levar a efeito estudos oriundos deste processo se torna 

viável também em função do interesse pelo conhecimento e contribuição das produções 

locais para usos em programas não apenas pedagógicos, mas também administrativos. 

Visando melhor estruturar o tema abordado a presente dissertação está 

organizada em quatro capítulos: Introdução; Capítulo I: Contextualização Histórica dos 

Planos de Educação no Brasil; Capítulo II: Do PNE ao PME: Ferramenta Estratégica; 

Capítulo III: Percurso da Pesquisa: Metodologia e Critérios Definidores; Capítulo IV: O 

Planejamento em Análise: O PME em Discussão e Considerações Finais. 

O capitulo I tem por finalidade apresentar o histórico dos Planos Nacionais de 

Educação a partir de uma revisão do tratamento dado ao tema pelo estado brasileiro 

desde a década de 1930 até a última e atual versão do Plano Nacional de Educação 

instituído pela Lei 13.005/2014. 

No capítulo II os Planos de Educação são analisados na perspectiva de 

ferramentas estratégicas para a educação nacional, em especial a gestão municipal da 

educação. Para isso são propostas as seguintes abordagens: O sistema federativo que 

caracteriza a organização do estado brasileiro; O município como ente federado 

autônomo; Os instrumentos de planejamento da educação municipal e o trabalho de 

orientação para a elaboração dos Planos Municipais de Educação, bem como do seu 

monitoramento realizado pela Rede de Apoio Técnico formada pela Secretaria de 

Articulação entre os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (SASE/MEC), 

União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerias (SEE/MG). 

O capitulo III tem o objetivo de apresentar os pressupostos teóricos 

metodológicos da presente pesquisa que se caracteriza como documental, cujas 
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principais fontes foram: O Plano Nacional de Educação; Os Planos Municipais de 

Educação, planos de ação e fichas de monitoramento dos planos dos municípios 

situados geograficamente na região do Alto Jequitinhonha e que compõem a 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, Minas Gerais e suas respectivas 

etapas para o desenvolvimento do estudo.  

No Capitulo IV são apresentados os resultados da investigação, além da sua 

análise com a caracterização das situações desveladas em diálogo com os principais 

teóricos que referenciam a pesquisa. As considerações finais abrigam os comentários 

decorrentes dos procedimentos da pesquisa, bem como das reflexões sobre o papel dos 

Planos de Educação como instrumentos de gestão educacional local e suporte ao 

planejamento das políticas educacionais aplicadas no território dos municípios. 
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2 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 

 

A compreensão e a reflexão sobre os pilares que dão sustentação à organização 

das políticas educacionais, em especial, os planos de educação no Brasil, demandam 

uma revisão histórica. Nesse intento, como ponto de partida optou-se por apresentar 

alguns marcos considerados fundamentais para a compreensão e reflexão sobre a 

temática em questão, pois como afirma Reis (2003, p.10) “novos pontos de vista levam 

à reavaliação do passado e das suas interpretações estabelecidas. O passado é, então, 

repensado e ressignificado de forma renovada e fecunda”.  

Partindo de tal pressuposto, não se pode negar que o atual Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e os planos que dele decorrem 

tem seus fundamentos pautados na consolidação das Constituições e em especial na 

Carta Magna de 1988 e nas legislações educacionais que dela derivam como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996.  

Assim, neste estudo a abordagem do quadro histórico em especial o período 

compreendido entre o surgimento da ideia de um Plano Nacional de Educação (PNE) e 

a edição da Lei 13.005/2014, que institui o atual PNE (2014-2024) encontrar-se-á 

organizada a partir de três contextos temporais decorrentes da leitura dos textos de 

Romanelli (2003), Cury (2010) e Saviani (2014): De 1932 a 1964 desde o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova até a suspensão das liberdades democráticas, Da 

Vanguarda a Tecnocracia; De 1964 a 1985, período dos Governos Militares: 

Tecnicismo no Planejamento Educacional e; De 1985 a 2014: Sob a Égide da 

Constituição Cidadã, período caracterizado pela redemocratização do país. Os referidos 

contextos serão explicitados adiante. 

 

2.1 Do Manifesto dos Pioneiros ao Regime Civil Militar (1932 a 1964): Da 

Vanguarda a Tecnocracia 

 

Na década de 1930 o Brasil passava por profundas mudanças em suas 

estruturas que podem ser verificadas desde a movimentação das populações do campo 

para as cidades dirigindo a atenção para a emergência de novas relações sociais, até o 

campo político com o fim da Primeira República, ilustrada pela expressão “Café com 
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Leite
2
” numa alusão a alternância de poder entre oligarquias oriundas dos Estados de 

São Paulo e Minas Gerais que marcou o período de 1891 a 1930.  

Com a tomada de poder por Getúlio Vargas em outubro de 1930, episódio que 

marca o final da Primeira República tem o início o período comumente chamado de Era 

Vargas, caracterizada na perspectiva de D‟Araújo (2004, p. 8):  

 

Chama-se Era Vargas o conjunto das políticas econômicas e sociais 

introduzidas no país por Getúlio Vargas a partir de 1930 que marcaram de 

maneira indiscutível o processo de industrialização, urbanização e 

organização da sociedade brasileira.  

 

Como fruto desse novo contexto não apenas o remanejamento do aparelho do 

estado ligado ao planejamento, às estruturas econômicas e as questões gerais de ordem 

social torna-se imperativo para a adequação dos grupos políticos e forças sociais 

atuantes no cenário brasileiro, mas também às funções dos órgãos responsáveis por 

analisar, produzir e apontar normatizações para a oferta de políticas públicas.  

No caso da educação e, em especial do Plano Nacional de Educação, é preciso 

mencionar que tal tema começa a ser enfatizado na história da Educação brasileira no 

momento em que o Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado pelo Decreto 

19.850, de 11 de abril de 1931, pois segundo Cury (2009, p.14), “ao CNE cabia algo 

que, no seu conjunto, poder-se-ia denominar de Plano Nacional de Educação”. 

A concepção de um plano como elemento componente das atribuições do CNE 

pode ser evidenciada na sessão de 27 de junho de 1931, quando o então Conselheiro 

João Simplício Alves de Carvalho apresentou a proposta para a criação de comissões 

que se ocupariam da elaboração de um Plano Nacional de Educação que deveria ser 

posteriormente submetido ao Governo da República e dos Estados (CURY, 2009). 

Embora a elaboração do Plano figure como função do CNE desde 1931, é no 

movimento vanguardista denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que 

se identifica a sua manifestação direta e que se amplia a difusão da ideia pela 

efervescência de seu debate por intelectuais e educadores que, preocupados em propor o 

que consideravam uma reconstrução da educação brasileira, indicaram a ausência de um 

                                                           
2
A historiadora Cláudia Viscard no Livro o Teatro das Oligarquias desmistifica a expressão café com leite 

ao indicar que a articulação política na Primeira República não se limitou apenas a São Paulo e Minas 

Gerais, tendo, na realidade, envolvido atores de outros estados. O estudo revela ainda que havia muito 

mais uma desconfiança mútua entre as oligarquias mineira e paulista do que uma aliança estável. Ao 

relativizar a produção leiteira de Minas Gerais, a autora analisa também um importante fator econômico, 

já que o Estado possuía expressiva produção de café sendo superado apenas por São Paulo até a década 

de 1920. 
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planejamento que evitasse a fragmentação das ações educativas sob seus diversos 

ângulos. 

O referido documento foi lançado em 1932 por um grupo de intelectuais e 

educadores brasileiros, como: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Paschoal Lemme, 

Cecília Meireles, entre outros, cujos princípios se pautavam na escola pública e gratuita, 

autônoma e articulada como garantia de uma educação de melhor qualidade para o povo 

brasileiro. Saviani (2014) considera que o movimento desses intelectuais, bem como o 

documento são marcos na história da educação brasileira, sobretudo pela atualidade dos 

temas que aborda, pois permanecem na pauta das grandes discussões nacionais, como se 

verifica: 

 

(...) No entanto, se depois de 43 anos de regime republicano, se der um 

balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 

dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era 

indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os 

nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não 

lograram ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das 

necessidades modernas e das necessidades do país. Tudo fragmentário e 

desarticulado. (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA. 

1932, 2006, p. 188). 

 

A dissociação, entre o objeto das reformas educacionais no Brasil impulsionou 

o surgimento de uma proposição sobre a criação de um Plano associado à ideia da 

criação de um sistema de educação, o que revela a atualidade do pensamento já que a 

articulação do sistema nacional de educação é, hoje, constitucionalmente, função do 

PNE, o que se verifica na Emenda Constitucional 59/09, de acordo com Araújo (2016, 

p. 17): 

 

Alterou a redação do artigo 214 que passa a exigir que lei federal estabeleça 

plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular 

o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 

e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades 

por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam, dentre outras coisas, ao estabelecimento de meta 

de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto. 

 

Na concepção dos proponentes da reestruturação educacional do país em 1932, 

conceitos de sistema e de plano eram compreendidos como indispensáveis para que 

fosse aplicada uma racionalidade científica aos problemas da educação. Esse 

entendimento pertence ao conjunto de ideias escolanovista, do qual o Manifesto é fruto. 
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Pela leitura global do “Manifesto” pode-se perceber que a ideia de plano de 

educação se aproxima, aí, da ideia de sistema educacional, isto é, a 

organização lógica, coerente e eficaz do conjunto das atividades educativas 

levadas a efeito numa sociedade determinada ou, mais especificamente, num 

determinado país. (SAVIANI. 1999. p. 125)  

 

Confirmando esse sentido de planificação e sistematização o Manifesto dos 

Pioneiros avança na importância da ampliação do alcance das interpretações da 

estrutura educacional brasileira propondo uma concepção de plano educacional 

abrangente e articulador de todos os segmentos que a compõe, imprimindo dinamismo, 

conforme indicando no trecho a seguir: 

 

A estrutura do plano educacional corresponde na hierarquia de suas 

instituições escolares (escola infantil ou pré-primária; primária; secundária e 

superior ou universitária) aos quatro grandes períodos que apresenta o 

desenvolvimento natural do ser humano. É uma reforma integral da 

organização e dos métodos de toda a educação nacional, dentro do mesmo 

espírito que substitui o conceito estático do ensino por um conceito dinâmico, 

fazendo um apelo, dos jardins de infância à Universidade, não à 

receptividade, mas à atividade criadora do aluno. (MANIFESTO DOS 

PIONEIROS, 2006, p. 197) 

 

Em função das mudanças político institucionais iniciadas em 1930 a 

Constituição Federal promulgada em 1891, a primeira da república brasileira, deixa de 

vigorar surgindo, então, a necessidade da reorganização constitucional do país visando a 

adequação ao novo período no qual o país ingressava. Naturalmente, caberia ao 

Congresso Nacional tal atribuição.  

Desse modo, em 1932, mesmo ano do Manifesto dos Pioneiros, foi realizada a 

V Conferência Nacional de Educação de Niterói/RJ promovida pela Associação 

Brasileira de Educação (ABE) que teve como objetivo central “sugerir, no anteprojeto 

de Constituição da Assembleia Nacional Constituinte, um plano de educação nacional”. 

(CURY, 2009. p. 17) 

A força das ideias defendidas na V Conferência pode ser constatada uma vez 

que a Constituição de 1934 em seu artigo 150 “estabelecia como competência da União 

fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, 

comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território 

do país” (SAVIANI, 1999, p. 125). 

O artigo 152 da Constituição de 1934 contém ainda a determinação de que: 
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Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na 

forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo 

Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias 

para a melhor solução dos problemas educativos bem como a distribuição 

adequada dos fundos especiais. (CURY. 2009. p. 17) 

 

Para o cumprimento do dispositivo constitucional, bem como o 

disciplinamento de suas ações e finalidades o Conselho Nacional de Educação, criado 

em 1931, foi reestruturado com base na Lei nº 174/36, tendo sido instalado, sob esta 

nova orientação legal, em fevereiro de 1937, período em que se deu o início dos 

trabalhos de elaboração do Plano de Educação. 

 

Assim, para efeito de elaborar um projeto, tanto o Ministério de Educação e 

Saúde Pública (MESP) quanto o CNE encaminharam um questionário com 

207 quesitos a associações, ginásios, colégios, embaixadas, sindicatos, 

catedráticos, oficiais das Forças Armadas e outras personalidades. O CNE 

centralizou as respostas e, após meses de trabalho, chegaram ao projeto com 

506 artigos, sendo que o art. 1º afirma ser o Plano um Código da Educação 

Nacional. O Plano, a rigor também uma LDB (lei de diretrizes e bases), 

abrangia tudo, desde princípios, diretrizes, finalidades, modalidades, controle 

e financiamento. (CURY, 2009, p. 18) 

 

Convertido em projeto de Lei, em maio de 1937 o Plano foi entregue ao 

Executivo que o encaminhou à Câmara dos Deputados que na Comissão criada para 

análise do Plano e na Comissão de Educação e Cultura, debateu o tema até que em 

novembro de 1937, “o qual, entretanto, acabou sendo deixado de lado em razão do 

advento do Estado Novo” (SAVIANI, 1999, p. 126).  

Em 1937 o Brasil entra no período historicamente conhecido como Estado 

Novo, caracterizado pelo fechamento do Congresso e centralização dos poderes na 

figura do Executivo. Isso conferiu contornos ditatoriais ao regime instaurado por 

Getúlio Vargas, situação que se encerra em 1945 com a sua deposição por uma junta 

militar. A suspensão das atividades parlamentares se fez sentir também no âmbito da 

discussão do Plano de Educação. 

Deste modo, a estrutura do plano que não teve análise concluída pelo 

Legislativo, retorna ao Ministério da Educação. Durante o Estado Novo (1937 a 1945) o 

Plano não chegou a ser retomado, reelaborado e, consequentemente, executado. 

“Sabemos que apenas as Leis Orgânicas do Ensino, também conhecidas como 

„Reformas Capanema‟, foram, então, decretadas”. (SAVIANI, 1999, p. 127).  

Romanelli (2003) esclarece que nos períodos em que se verifica a concentração 

de poderes no executivo, as regras da política educacional como de outros setores são 
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por este poder ditadas. Sobre os períodos em que se verifica o pleno funcionamento do 

Legislativo, embora tenha ocorrido o debate, o conservadorismo obteve várias vitórias 

frente aos interesses mais democráticos. Essas duas assertivas caracterizam a década de 

1940 do ponto de vista da organização política e do tratamento dado aos assuntos 

referentes à educação pública, em especial ao Plano Nacional de Educação, isso porque 

se temos de 1937 a 1945 o Estado Novo, de 1946 a 1950 ocorre a normalização 

constitucional e o retorno da atuação legislativa. 

Em 1946 foi promulgada uma nova Constituição que determinou a elaboração 

de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação sem, no entanto, indicar a elaboração de 

um Plano. Houve, ainda, no período compreendido entre os anos de 1946 e 1964 o 

retorno aos processos eleitorais, o que confere um caráter democratizante a essa etapa 

da história brasileira. A fase é também marcada por:  

 

Conflitos entre as esperanças de melhoria de vida das massas, estimuladas 

sob o signo do nacionalismo e do populismo e os crescentes receios das elites 

ante a possibilidade de desenvoltura de iniciativas populares, ente novo e 

enigmático ator no palco político. (LOPEZ, 2001, p. 68) 

 

Durante esse período, notadamente na década de 1950, no campo da educação, 

o embate emblemático acima descrito pode ser verificado por duas tendências que se 

opuseram em relação à concepção de Plano de Educação, e sua consequente 

formalização como instrumento de política de estado. 

 

No período compreendido entre 1946 e 1964 observa-se uma tensão entre 

duas visões de Plano de Educação que, de certo modo, expressa a contradição 

entre as forças que se aglutinaram sob a bandeira do nacionalismo 

desenvolvimentista que atribuíam ao Estado a tarefa de planejar o 

desenvolvimento do país libertando-o da dependência externa, e aquelas que 

defendiam a iniciativa privada se contrapondo à ingerência do Estado na 

economia e àquilo que taxavam de monopólio estatal do ensino. Ambas essas 

tendências repercutiram no debate que se travou por ocasião da discussão no 

Congresso Nacional do projeto da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. (SAVIANI, 1999, p. 127). 

 

Segundo Cury (2009) o registro do Plano de Educação dentro de um 

instrumento legal só voltaria à cena com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional sob o número 4.024 de 1961.  

Saviani (1999) reforça que a LDB de 1961 se refere ao Plano em seu artigo 92, 

determinando nos artigos subsequentes a aplicação de recursos dentro de uma lógica de 

vinculação e níveis a partir de planejamentos estabelecidos pelos Conselhos Federal e 
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Estaduais de Educação, o que confere à concepção de Plano, nesse momento, o sentido 

limitado de forma de aplicação de montantes financeiros. 

Em 1962, em atendimento ao disposto na LDB, o Conselho Federal de 

Educação elaborou não como uma Lei Federal, mas um documento que continha 

segundo o Documento Referência da Câmara dos Deputados (2014), um esquema de 

distribuição de recursos, não apresentando uma ideia de planejamento integral. Apesar 

dessas características é considerado um primeiro Plano Nacional de Educação, 

conforme segue: 

 

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na 

vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

4.024, de 1961. (...) Era basicamente um conjunto de metas quantitativas e 

qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. (Lei Federal 10.172 

de 2001) 

 

Tal afirmação encontrará respaldo no momento em que abordaremos os Planos 

Nacionais de Educação 2001-2011 e 2014-2024, esses, sim, instituídos segundo Leis 

específicas respectivamente a 10.172/2001 e a 13.005/2014. 

Voltando a ideia inicial deste tópico, historicamente o Brasil passou por dois 

importantes movimentos políticos com uma vertente nas ações educacionais, dentre eles 

pode-se mencionar o supracitado Manifesto dos Pioneiros com um ideal totalmente 

divergente daquele pautado em um regime militar, que se instaura no Brasil em 1964 e, 

que, portanto, abriga um processo de retrocessos ao se pensar na organização de um 

Plano Nacional de Educação. 

 

2.2 Regime Civil Militar (1964 – 1985): Tecnicismo no Planejamento Educacional 

 

Em 1964, com a deposição de João Goulart pelas forças armadas, o Brasil entra 

no Regime Civil Militar marcado pela centralização do poder, extinção de partidos 

políticos, censura prévia dos meios de comunicação, afastamento das massas populares 

da participação política e adoção da tecnocracia nas instituições públicas:  

 

(...) ou seja, o regime militar primou por estabelecer um governo de técnicos, 

com base no fortalecimento centralizador do Poder Executivo e pautando as 

ações administrativas pelo primado do econômico sobre os aspectos políticos 

e sociais. Neste contexto, a ideologia tecnicista serviu como um invólucro 

mistificador do projeto “Brasil Grande Potência” que os governos dos 

generais-presidentes utilizaram para justificar a supressão das liberdades 
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democráticas e, por conseguinte, a repressão política que se abateu contra as 

tendências oposicionistas. (FERREIRA JR. & BITTAR. 2008. p. 343) 

Esse aspecto tecnocrático influi no tratamento dado à questão educacional, 

notadamente no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. Tal assertiva ganha 

fundamento, pois “pós-64, quando se decidiu por um planejamento centralizado na 

burocracia estatal, determinou a secundarização do plano elaborado pelo Conselho 

Federal de Educação, e os planos de desenvolvimento estabeleceram metas inferiores 

àquelas postas pelo CFE”. (CURY 2009, p. 20) 

No bojo das tendências tecnicistas e evidenciando melhor os desdobramentos 

das ações governamentais sobre o Plano Nacional de Educação, veja-se que: 

 

Em 1965, sofreu uma revisão, quando foram introduzidas normas 

descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais. Em 

1966, uma nova revisão, que se chamou Plano Complementar de Educação, 

introduziu importantes alterações na distribuição dos recursos federais, 

beneficiando a implantação de ginásios orientados para o trabalho e o 

atendimento de analfabetos com mais de dez anos. (Lei Federal 10.172 de 

2001) 

 

Entretanto, Cury (2009) ressalta que os diversos planos de desenvolvimento 

dos governos militares, entre os quais deveria constar o de Educação, não geraram 

benefícios substanciais para a educação brasileira. Isso pode ser exemplificado pelo fato 

de que a própria Constituição outorgada em 1967, se por um lado amplia a 

obrigatoriedade de escolarização, por outro desvincula os recursos financeiros 

sustentadores da educação escolar. 

Saviani (1999) chama a atenção para o fato de que nos governos militares 

iniciados em 1964, a atuação no campo do planejamento educacional se transfere dos 

educadores para os tecnocratas e, nesse sentido, as matizes dessa tendência confirmam 

que os Planos de Educação são desdobramentos dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento e podem ser identificas na LDB 5.692 de 1971 que no Parágrafo 

Único de seu Artigo 53, estabelece: 

  

Artigo 53 (...) 

Parágrafo Único: O planejamento setorial da educação deverá atender às 

diretrizes e normas do Plano-Geral do Governo, de modo que a programação 

a cargo dos órgãos da direção superior do Ministério da Educação e Cultura 

se integre harmonicamente nesse Plano-Geral.  

 

Bordignon; Queiroz; Gomes (2011) informam que durante a década de 1970 

até 1985 houve a intensificação do planejamento educacional nacional com base nos 
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Planos Setoriais de Educação e Cultura, os PSECs que são desdobramentos específicos 

das áreas de cultura e educação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, os PNDs, 

que nesse período foram três. Os PNDs se fundamentavam no binômio segurança e 

desenvolvimento e, consequentemente, orientavam os Planos Setoriais deles 

decorrentes.  

No caso dos Planos Setoriais de Educação e Cultura, três versões foram 

elaboradas no período: O I PSEC 1972 – 1974: de caráter economicista composto por 

dez programas e vinte e um projetos; o II PSEC 1975 – 1979: que analisava o I PSEC e 

estabelecia objetivos gerais e específicos para cada etapa e nível da educação, bem 

como as estratégias para o seu alcance; o III PSEC 1980 – 1985: que previa a superação 

de desafios como redução das desigualdades sociais; crescimento demográfico; 

universalização da educação básica; eficiência do sistema escolar; desenvolvimento 

cultural; flexibilidade regional e programática, além da promoção da integração de 

ações interministeriais, intersetoriais e interdisciplinares, com vistas ao êxito do Plano. 

Libâneo; Oliveira; Toschi (2016) afirmam que os Planos subsequentes ao de 

1962 podem ser considerados tentativas frustradas de Planos efetivos já que as ações 

propostas não encontravam facilidades de realização em função da falta de integração 

entre os ministérios e da característica descontinuidade administrativa dos governos que 

não deram à educação o status de prioridade. Além disso, apenas a partir de 1988 a 

determinação do Plano de Educação passa a ter o caráter constitucional prevalecendo, 

inclusive, sobre a LDB que anteriormente apontava diretrizes, entretanto não conferia 

aos Planos status de leis. 

 

2.3 O contexto de (1985 a 2014): Sob a Égide da Constituição Federal de 1988, a 

Constituição Cidadã 

  

Em 1985 chega ao fim a ditadura Civil Militar iniciada em 1964 e se inicia o 

período conhecido como Nova República, marcado pelo retorno civil ao poder. No 

governo de José Sarney, primeiro governo civil após a ditadura, teve lugar o chamado 

Plano Educação para Todos, sem força de lei, e que na prática, segundo Saviani (1999), 

foi reduzido a uma estratégia de repasse de recursos a estados e municípios. 

De acordo com LOPEZ (2001) no período de 1986 e 1988 foi elaborada a 

Constituição, promulgada em 1988 que simbolizava o retorno à democracia. Assegurou-

se no texto constitucional que crimes como tráfico de drogas, tortura e racismo seriam 
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inafiançáveis; que os cidadãos passavam a ter livre acesso as informações do Estado 

sobre si mesmo, além do mandado de injunção que permite a exigência de cumprimento 

das previsões constitucionais. Os direitos dos índios, das crianças e adolescentes 

passaram a ser contemplados, além de um capítulo dedicado ao meio ambiente.  

Ainda segundo o mesmo autor, no campo político da democracia 

representativa, os cargos executivos passaram a ser decididos pelo voto direto que foi 

também reconhecido como direito dos analfabetos e facultado aos maiores de 16 anos. 

No âmbito dos direitos sociais percebe-se um avanço nas Leis trabalhistas como a 

ampliação da licença-gestante, a criação da licença-paternidade, abono de 1/3 do salário 

às férias e indenização de 40% do FGTS, em caso de demissão sem justa causa. No 

texto constitucional havia ainda a previsão de um plebiscito para a escolha a ser 

realizado em 1993 entre Monarquia e República e Presidencialismo e Parlamentarismo, 

o qual ocorreu e teve como resultado a escolha pela República Presidencialista.  

Os exemplos de mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988 

citados nos parágrafos anteriores indicam que as configurações da sociedade brasileira 

estariam mais inclinadas à participação e vigilância da garantia de direitos, numa 

expectativa de amadurecimento e consolidação da cidadania, conforme pode ser 

verificado no texto a seguir: 

 

A Constituição cidadã de 1988 marca um novo conceito de participação na 

formulação das políticas públicas. 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 elaboração 

dos planos anteriores, caracterizando, neste caso, ações de governo. O novo 

conceito de participação a partir da Constituinte de 1988 passou a representar 

a pluralidade das vozes articuladas por meio das entidades da sociedade civil 

organizada. É o sujeito no coletivo, como ator social da cidadania ativa. 

Nesta nova configuração da participação ganha ênfase a questão da 

formulação das políticas públicas como políticas de Estado. (BORDIGNON; 

QUEIROZ; GOMES, 2011, p. 17). 

 

De acordo com Bollmann (2010) na década de 1980, como síntese dos 

movimentos de consolidação da democracia e, em especial, como apoio à Assembleia 

Nacional Constituinte responsável pela elaboração da Constituição Federal de 1988, foi 

criado o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) com ampla 

representação dos segmentos ligados à educação pública e da sociedade civil. O capítulo 

constitucional que trata da Educação recebeu contribuições importantes das reflexões 

conduzidas pelo Fórum e o empenho na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, bem como a construção de um Plano Nacional de Educação passou 

a ser agenda prioritária do FNDEP. 

A retomada da determinação legal do estabelecimento de um Plano Nacional 

de Educação passa, então, a ser realidade na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, expressão máxima do processo de redemocratização.  

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. (Constituição 

Federal de 1988.) Redação original. Grifo nosso 

 

Ainda sem o lastro do fundamento, mas com força de uma medida originada 

em um compromisso internacional firmado pelos países de grande contingente 

populacional na cidade de Jomtien, Tailândia em 1990, foi concebido e lançado no 

Brasil o Plano Decenal de Educação Para Todos no ano de 1993. Importante salientar 

que este plano “não se confunde com o Plano Nacional de Educação previsto na 

Constituição e que incluirá todos os níveis e modalidades de ensino” (BRASIL; MEC; 

1993. p. 14). Reforça-se que o referido plano se manteve restrito à Educação Básica, 

considerada a prioridade absoluta naquele momento. 

Saviani afirma sobre o Plano Decenal de Educação para Todos: 

 

Em verdade, ao que parece, o mencionado plano foi formulado mais em 

conformidade com o objetivo pragmático de atender a condições 

internacionais de obtenção de financiamento para a educação, em especial 

aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial. (SAVIANI, 1999. p. 129) 

 

Posteriormente, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 

sancionada sob o número 9.394/1996 determina em seu Art. 9º que 

 

 

Art. 9º: A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

 

Para isso estabelece prazo e indica diretrizes: 
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Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. § 1º A União, no prazo de um ano a partir da 

publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional 

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

com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (BRASIL, Lei 9.394 

de 1996) 

 

Segundo Bordignon; Queiroz; Gomes (2011), após a sanção da nova LDBN 

9.394/1996 os educadores voltaram a se mobilizar visando à elaboração de um Plano de 

Educação com o caráter de plano de estado em com abrangência global sobre a 

educação já que o Plano Decenal de Educação para Todos comtemplava somente a 

Educação Básica. Assim, chegamos ao PME 2001 – 2011 instituído pela Lei 

10.172/2001. 

 

2.4 O Plano Nacional de Educação 2001-2011 

 

Os Congressos Nacionais de Educação (I, II e III CONED) realizados 

respectivamente nos anos de 1996, 1997 e 1999 representaram um papel fundamental na 

garantia da construção dos Planos Nacionais de Educação com força de Lei pela 

intensidade dos debates e envolvimento significativo da sociedade civil em torno das 

propostas enviadas à Casa Legislativa Federal.  

Segundo Bollmann (2010), o primeiro CONED em 1996 teve como principais 

objetivos intervenções na elaboração da LDBN e definição das diretrizes para a 

construção do PNE. No segundo CONED em 1997, com base nas diretrizes do 

primeiro, foi consolidada a proposta do PNE que ficou denominada proposta da 

Sociedade Brasileira e, finalmente, o terceiro CONED ocorrido em 1999 ficou marcado 

pela disputa entre projetos educacionais, porém com o ganho de uma proposição 

democrática para a educação brasileira, o Fórum Nacional de Educação.  

As edições posteriores, IV e V CONEDs 2002 e 2005, aconteceram em um 

contexto em que o PNE já se encontrava aprovado e vigente. A ênfase nas duas ocasiões 

se deu na defesa da educação pública, gratuita de qualidade social e cidadã sob a 

responsabilidade do estado e não mercantilizada. Segundo Libâneo; Oliveira; Toschi 

(2016, p. 166): 

 

Na reflexão e no debate sobre a qualidade da educação e do ensino os 

educadores tem caracterizado o termo “qualidade” com os adjetivos social e 

cidadão - isto é qualidade social e qualidade cidadã -, para diferenciar o 

sentindo que as políticas oficiais dão ao termo. Qualidade social da educação 
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significa não apenas diminuição da evasão e da repetência como entendem os 

neoliberais, mas refere-se à condição de exercício da cidadania que a escola 

deve promover. Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e política 

dom pais, e a escola constitui espaço privilegiado para esse aprendizado, e 

não apenas para ensinar a ler, escrever e contar, habilidades importantes, mas 

insuficientes para promoção da cidadania Além disso, a qualidade social da 

educação precisa considerar tanto os fatores externos (sociais, econômicos, 

culturais, institucionais, legais) quanto os fatores intraescolares, que afetam o 

processo de ensino-aprendizagem, articulados em função da universalização 

de uma educação básica de qualidade para todos. 

  

Seguindo o rumo do fortalecimento e amadurecimento das premissas 

constitucionais, dez anos após a promulgação da CF/1988 e pouco mais de um ano após 

a LBDN, dois Projetos de Lei para o Plano Nacional de Educação são apresentados: o 

PL 4.155/1998, apresentado pelo Legislativo e contendo propostas do II Congresso 

Nacional de Educação (II CONED) e o PL 4.173/1998 encaminhado pelo Executivo ao 

Congresso. Esse último serviu como base do parecer exarado pelo parlamentar relator, 

porém acrescido de contribuições presentes no primeiro projeto citado (BRASIL. 2014). 

Como produto desse processo, o Brasil conheceu o seu Primeiro Plano 

Nacional de Educação instituído por Lei, a 10.172 de 09 de janeiro 2001, tendo 

vigorado de 2001 a 2010. A diferença marcada pela força da lei se assenta na 

obrigatoriedade do cumprimento de metas que visam a melhoria da educação brasileira, 

pois “a responsabilidade jurídica foi gerada e as ações para o alcance das metas 

passaram a ser exigíveis” (BRASIL, 2014. p. 14) 

Sem proceder a uma análise pormenorizada, importa destacar que a Lei do 

PNE 2001-2010 foi sancionada com vetos pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso incluindo o percentual de financiamento que, pelo projeto de Lei, deveria 

alcançar 7% do PIB até o final do decênio, o que divide as interpretações. De acordo 

com LIMA (2012; p; 635/636): 

 

a ampliação da oferta de ensino público, de modo a assegurar uma proporção 

nunca inferior a 40% do total das vagas;  

a tarefa de assegurar, na esfera federal, através de legislação, a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, 

entre outras fontes, por, pelo menos, 75% dos recursos da União vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino e destinados à manutenção e 

expansão da rede de instituições federais; 

o indicativo de ampliação do programa de crédito educativo, associando-o ao 

processo de avaliação das instituições privadas e agregando contribuições 

federais e estaduais, e, tanto quanto possível, das próprias instituições 

beneficiadas, de modo a atender a, no mínimo, 30% da população 

matriculada no setor privado, com prioridade para os estudantes de menor 

renda; 
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a ampliação do financiamento público à pesquisa científica e tecnológica, 

através das agências federais e fundações estaduais de amparo à pesquisa e da 

colaboração com as empresas públicas e privadas, de forma a triplicar, em 

dez anos, os recursos atualmente destinados a esta finalidade; 

a elevação, na década, através de esforço conjunto da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB), aplicados em educação, para atingir o mínimo 

de 7%. Para tanto, os recursos deveriam ser ampliados, anualmente, à razão 

de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano, e de 0,6% no quinto 

ano; 

a garantia de recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados 

e pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das 

despesas consideradas como manutenção de desenvolvimento do ensino; 

a orientação dos orçamentos nas três esferas governamentais, de modo a 

cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo 

de dois anos, em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por aluno, 

que correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

nacionalmente. 

 

Para Cury (2007) embora o Plano apresentasse metas exequíveis fundadas em 

um diagnóstico realista, o fato da limitação de recursos o reduziu a um ato declaratório. 

Já Sena (2014) identifica avanços afirmando que uma Lei, mesmo com deficiências, 

está mais próxima de resultados concretos, pois confere à sociedade a possibilidade da 

reivindicação daquilo que preconiza. 

Consideradas essas interpretações, a virtude de ter a força de lei e a existência 

dos vetos inviabilizadores, a constatação da dinâmica de um plano em execução plena 

não fica tão evidente na Lei 10.172/2001. Um indício importante dessa perspectiva é a 

existência do PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, conforme se vê a seguir.   

 

2.4.1 Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

 

Sob a vigência do PNE 2001-2010 foi lançado em abril de 2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) no contexto do PAC - Programa de Aceleração 

do Crescimento lançado em janeiro do mesmo ano. Segundo Saviani (2007) o PDE 

seria um instrumento integrador de praticamente todos os programas em 

desenvolvimento pelo MEC naquele período. 

 

Confrontando-se a estrutura do Plano Nacional de Educação (PNE) com a do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), constata-se que o segundo 

não constitui um plano, em sentido próprio. Ele se define, antes, como um 

conjunto de ações que, teoricamente, se constituiriam em estratégias para a 

realização dos objetivos e metas previstos no PNE. (SAVIANI. 2007. p. 

1239) 
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O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação seria o ponto nevrálgico 

do PDE e surge “em decorrência da necessidade de se promover mudanças e agilidade 

no desenvolvimento da educação básica brasileira. Para isso, o compromisso estabelece 

a meta de um IDEB igual ou superior a 6,0, para o Brasil até 2022” (UNDIME, 2008. p. 

35). 

 Libâneo; Oliveira; Toschi (2016) esclarecem que o Compromisso Todos pela 

Educação foi instituído pelo governo federal através do Decreto nº: 6.094, de 24 de abril 

de 2007, em colaboração com o Distrito Federal, os Estados e Municípios brasileiros, 

além da participação das famílias e comunidades e tem como base uma série de ações e 

programas de assistência técnica e financeira cuja finalidade é a melhoria da Educação 

Básica. 

Para a participação no compromisso gestores de Estados e Municípios 

deveriam assinar um termo de adesão junto à União formalizando o empenho em 

cumprir as 28 diretrizes estabelecidas. O Compromisso é a expressão de formalidade 

das instituições públicas gestoras da educação no contexto do Movimento Todos Pela 

Educação.   

Saviani (2007) informa que o Movimento Todos Pela Educação se constitui em 

uma resposta de um grupo de empresários a um desafio do então Ministro da Educação 

que observou a agilidade do empresariado em se dirigir a Brasília para solicitar isenções 

de impostos e, no entanto, nunca incluir o aumento de recursos para a educação em sua 

pauta: 

 

Em setembro de 2006, surgiu o movimento Todos pela Educação, financiado 

exclusivamente pela iniciativa privada. Ele congrega a sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos que tem como objetivo contribuir 

para que o Brasil garanta a todas as crianças e jovens o direito à educação 

básica de qualidade. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI; 2016. p. 169). 

 

Embora tenham existido simultaneamente, já resta esclarecida a distinção entre 

o PNE e o PDE. De qualquer forma, merecem destaque as principais contribuições ou 

inovações identificadas nesse segundo. 

 

Em sentido positivo, a singularidade do PDE se manifesta naquilo que ele 

traz de novo e que, portanto, não fazia parte do PNE e também não se 

encontrava nos planos anteriores. Trata-se da preocupação em atacar o 

problema qualitativo da educação básica brasileira, o que se revela em três 

programas lançados no dia 24 de abril: o “Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica” (IDEB), o “Provinha Brasil” e o “Piso do Magistério”. 

(SAVIANI, 2007. pp. 1241-1242) 
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2.5 O Plano Nacional de Educação 2014-2024 

 

A Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que estabelece o Plano Nacional de 

Educação, o segundo aprovado por lei, foi o resultado de uma longa tramitação
3
 nas 

Casas Legislativas sendo, ao final, sancionado sem vetos pela Presidência da República. 

O atual PNE encontra na emenda constitucional 59/2009 o seu alicerce e a sua função 

na articulação do Sistema Nacional de Educação: 

 

Art. 4º o caput do art. 214 da constituição federal passa a vigorar com a 

seguinte redação, acrescido do inciso vi: 

"art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a (...) 

(BRASIL. EC 59/2009) 

 

Para além da legislação especificamente citada temos ainda a Lei de Diretrizes 

e Bases n° 9.394/96 e outras orientações legais
4
 que levam a determinação de que se 

encontrem no atual PNE metas e estratégias que devem colaborar para que sejam dadas 

respostas a questões educacionais que são resultado de um consenso nacional construído 

historicamente. As dez diretrizes que orientam o PNE são elementos confirmadores 

daquilo que chamamos consenso nacional em torno de questões educacionais: 

 

 Art. 2o São diretrizes do PNE:  

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - 

melhoria da qualidade da educação; V - formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade; VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; IX - valorização dos (as) profissionais da educação; X - promoção 

dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. (BRASIL. Lei 13.005/2014) 

                                                           
3
 De acordo com o Documento Referência do PNE da Câmara dos Deputados (2014), o Projeto de Lei do 

atual PNE foi encaminhado ao Congresso Nacional em 20 de dezembro de 2010, tendo sido aprovado em 

25 de junho de 2014, portanto após três anos e seis meses. 
4
 Emenda Constitucional nº 14/1996; Lei nº 10.172/ 2001; Emenda Constitucional nº 53\2006; Lei n° 

11.502/2007; Decreto nº 6.755/2009; Lei n° 12.695/2012; Portaria MEC nº 1.407/2010 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art214.
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Pode-se considerar que a participação social foi significativa nesse processo, 

pois “diversos segmentos, com velhos e novos atores, frequentemente com visões, 

interesses e propostas distintas e conflitantes, passaram a se preocupar com uma 

participação mais qualificada nos debates e na proposição de políticas educacionais”. 

(BRASIL; 2014; p. 18). As Conferências Nacionais de Educação (CONAES) ocorridas 

em 2009/10 e 2013/14 são exemplos claros do envolvimento de amplos setores sociais 

na concepção do PNE: 

 

A Conferência Nacional de Educação (CONAE) constituiu uma nova 

oportunidade de avaliação e de formulação das políticas públicas de educação 

básica e superior, nas suas modalidades, com a diversidade e a complexidade 

histórica e cultural dos itinerários percorridos até sua conformação atual. 

Movimento social, gestores públicos, estudantes, profissionais, representantes 

dos poderes da República, formuladores da crítica acadêmica e científica, 

foram convocados à discussão da educação brasileira em torno do tema 

central: “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano 

Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação”. (ABICALIL, 2014. 

p. 63) 

 

Entretanto, o processo de tramitação no Congresso representou a continuidade 

da discussão pela sociedade brasileira acerca do conteúdo do Plano que, segundo Sena 

(2014) por meio de seções, audiências públicas e seminários, buscou a construção de 

consensos.  

O principal ponto crítico levantado inicialmente pela Câmara dos Deputados 

foi a ausência de um diagnóstico prévio em acompanhamento do Projeto de Lei ao que 

o Ministério da Educação respondeu com a emissão de Notas Técnicas, com dados 

estatísticos e análises referentes a cada meta, o que segundo Sena (2014) permitiu um 

debate de maior qualidade.  

Como resultado da qualificação desse debate, restaram pontos polêmicos que 

merecem destaque no processo de discussão e aprovação do PNE, a saber: A questão do 

investimento em educação, a Educação Especial, a Diretriz III da Lei e o tratamento do 

IBED.  

Em relação ao percentual do PIB a ser investido em educação, foi vitoriosa a 

proposta do alcance de 10% ao final do decênio e a adoção do Custo Aluno Qualidade 

Inicial (CAQI) e do Custo Aluno Qualidade (CAQ) com complementação da União, o 

que pode ser verificado na Estratégia 20.10 do PNE. Sobre esses conceitos esclarece-se 

que: 
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O CAQi é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação. Ele traduz em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno 

ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, para 

garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino. 

O CAQ, que está sendo discutido e calculado pela rede da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, representará o esforço do Brasil em se 

aproximar dos países mais desenvolvidos do mundo em termos educacionais. 

(BRASIL. Disponível em: http://campanha.org.br/)   

 

Como arcabouço das políticas educacionais, o PNE representa uma evolução 

ao consolidar um esforço histórico de avanço nas políticas de financiamento com 

determinação da elevação do percentual do PIB a ser investido e com a introdução dos 

conceitos de padrões de qualidade (SENA, 2014). Aqui não caberá avaliar as variações 

da economia, posto que o que interessa, de fato, é a determinação legal de investimento 

e não o domínio de variáveis. 

No que diz respeito à Educação Especial, houve polêmica entre os defensores 

da Educação Inclusiva na rede pública e aqueles que defendem o atendimento 

especializado complementar, como as APAEs que apoiaram essa posição. Assim, 

lograram êxito ao conseguir a manutenção da expressão “preferencialmente” já presente 

na LDBN eliminando o sentido de que o atendimento ao público em questão se daria 

exclusivamente na rede regular de ensino.  

Em relação à Diretriz III do PNE, chama-se atenção para a divergência entre 

Senado e Câmara no que concerne a terminologias e posições conceituais, conforme se 

vê no trecho a seguir: 

 

A mais ruidosa polêmica diz respeito à alteração da diretriz que previa a 

superação das desigualdades educacionais (inciso III do art. 2º do substitutivo 

da Câmara). O Senado alterou esse dispositivo, retirando a ênfase na 

promoção da “igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, 

expressão substituída por “cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação”. A contenda terminou favorável ao Senado, com a aprovação 

do destaque para manter seu texto. (BRASIL, 2014. p. 22) 

 

Houve também polêmica em relação ao tratamento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que na proposta do Executivo o tornava 

centro da Meta de qualidade, entretanto vigorou uma proposta de maior abrangência na 

direção de um “sistema nacional de avaliação da qualidade da educação básica, com 

indicadores de avaliação institucional, que incluem o perfil do alunado – o que abre 

http://campanha.org.br/
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espaço para suprir uma das lacunas do IDEB” (SOARES; XAVIER; 2013 apud 

BRASIL 2014; p. 22). 

O atual Plano Nacional de Educação pela atribuição que lhe é conferida através 

da Emenda Constitucional 59/09 de articular o Sistema Nacional de Educação se 

constitui em uma ferramenta legal de imensa envergadura para a sociedade brasileira. 

Ao servir como um elemento de articulação auxiliará para que se caminhe rumo à 

efetivação de questões vitais para o amadurecimento da gestão pública brasileira como, 

por exemplo, o Regime de Colaboração entre os entes federativos que necessita ser 

definido e disciplinado, conforme pode ser verificado a seguir: 

 

Art. 23. (...) 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 

o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

(BRASIL. EC 53/06) 

 

Essa definição e disciplinamento do regime de colaboração entre os entes 

federados é um dos maiores desafios nacionais em função da diversidade da federação 

brasileira, mas também configura a sua maior riqueza, pois segundo Saviani (1999) é 

justamente na federação que reside a razão de ser de um Sistema de Educação que, uma 

vez concretizado, espera-se que seja um dos instrumentos de alinhamento e 

consolidação desse funcionamento colaborativo. 

Pensar na concepção dos Planos como estratégicos para a educação nacional 

pode ser uma oportunidade para que se dê forma e método à execução das políticas 

educacionais de maneira que a possível descontinuidade de projetos e processos 

administrativos seja combatida, através de uma política contínua de estado e não de 

governos, intenção presente na ideia de Planos alinhados e coerentes. 

De acordo com o Caderno de Orientações do PME, para o atendimento ao 

disposto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

no Plano Nacional de Educação é indispensável que os entes federados construam seus 

respectivos Planos com base em diagnósticos seguros que revelem as condições reais 

sobre as quais serão propostas as metas e estratégias.  

No caso específico dos municípios, onde se identifica como necessário o 

fortalecimento da ideia e a prática de um planejamento, cabe ressaltar a importância de 

que os Planos de Educação estejam articulados aos demais instrumentos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#cfart23p.
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planejamento como Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 

Lei Orçamentária Anual – LOA, Plano de Ações Articuladas – PAR.  

Assim, tendo em vista a delimitação do universo em que se situa o objeto da 

pesquisa em questão, optou-se pelo aprofundamento no segundo capítulo da discussão 

sobre o Plano de Educação Como estratégico e instrumento de planejamento municipal, 

que fortalece a relação administrativa e financeira entre os entes públicos, a saber: 

federal, estadual e municipal, bem como entre as instituições pertencentes a tais 

instâncias que coordenam os processos de educação junto as esferas federativas.  
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3 - DO PNE AO PME: FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

 

Esse capítulo tem como objetivo analisar os Planos de Educação na perspectiva 

de ferramentas estratégicas para a educação nacional com destaque para a gestão 

municipal da educação, a partir das seguintes abordagens: O sistema federativo que 

caracteriza a organização do estado brasileiro; O PNE sob a perspectiva estratégica; O 

município como ente federado autônomo; Os instrumentos de planejamento da 

educação municipal e o trabalho de orientação para a elaboração dos Planos Municipais 

de Educação, bem como do seu monitoramento realizado pela Rede de Apoio Técnico 

constituída pelos seguintes órgãos: Secretaria de Articulação entre os Sistemas de 

Ensino do Ministério da Educação (SASE/MEC), União dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) e Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerias (SEE/MG). 

 

3.1 O Sistema Federativo Brasileiro 

  

Considerando a vigência do atual PNE, instituído pela Lei 13.005/2014 e em 

observação ao estabelecimento da Emenda Constitucional 59/2009 no que tange a sua 

função de articulador do Sistema Nacional de Educação, torna-se imperativo 

compreender a questão federativa brasileira do ponto de vista de sua concepção e de sua 

condição de ambiente no qual se pretende efetivar o Plano Nacional de Educação e os 

Planos dele decorrentes, em especial os municipais, numa perspectiva estratégica. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu Artigo 18 que: “A 

Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 

desta Constituição”. Portanto, a opção pelo sistema federativo como um princípio 

constitucional e forma de organização do Estado conduz a reflexão sobre a maneira 

como são construídas e aplicadas as políticas públicas no território brasileiro e, de 

especial interesse para o presente trabalho, a educacional. 

De acordo com Saviani (2010. p. 382): 

 

Com efeito, o que é a federação senão a unidade de vários estados que, 

preservando suas respectivas identidades, intencionalmente se articulam 

tendo em vista assegurar interesses e necessidades comuns? E não é 

exatamente por isso que o nível articulador da federação, a instância que 

representa e administra o que há de comum entre os vários entes federativos 

se chama precisamente União? Ora, assim sendo, a federação postula, 
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portanto, o sistema nacional que, no campo da educação, representa a união 

dos vários serviços educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial 

dos diversos entes que compõem a federação. 

 

Abrucio e Segatto (2014) afirmam que a federação é um tipo de organização do 

estado que procura combinar em um mesmo território princípios de autonomia e 

interdependência e destacam que a maioria dos países do mundo se organizam de forma 

unitária e não federativa. Isso pode ser constatado entre os 193 países com acento na 

ONU (Organização das Nações Unidas) onde apenas 28 são considerados federalistas, 

mesmo havendo controvérsias conceituais já que alguns não apresentam claramente essa 

opção em seus textos constitucionais, caso da África do Sul. A opção feita pelo sistema 

federativo é característica marcante de países cuja heterogeneidade é acentuada sob os 

mais diversos aspectos, desde naturais, os étnicos e religiosos até os socioeconômicos. 

Segundo Saviani (2010) o Brasil é um caso particular onde a República 

Federativa foi decretada a partir do centro e não a partir dos estados razoavelmente 

independentes que agruparam para constituir uma união, caso típico dos Estados Unidos 

da América, considerados os fundadores do modelo federativo de Estado. No caso 

brasileiro, cujo regime federativo foi implantado pela Constituição de 1891, vale revisar 

historicamente que: 

 

No primeiro Reinado, D. Pedro I centralizou; veio a Regência, que 

descentralizou-foi inclusive um milagre o Brasil ter-se mantido coeso com 

tantos movimentos separatistas. No segundo Império, D. Pedro II centralizou 

o poder de novo. A grande bandeira da República foi a federação, o que foi 

feito com a política dos governadores. Quando ela entra em crise, o que 

acontece? O golpe do Estado Novo, quando poucas vezes foi tão longe o 

pêndulo da centralização. Depois dele, a democracia populista descentralizou 

de novo, até o golpe de 1964, quando o pêndulo vai de novo, violentamente, 

para a centralização. (FONSECA, 2005. p. 48) 

 

Além do movimento pendular de centralização x descentralização 

marcadamente presente no percurso do atual desenho administrativo brasileiro, importa 

destacar a heterogeneidade que emoldura a federação nacional. 

Abrucio; Segatto (2014) consideram quatro situações de heterogeneidade que 

definem os contornos do atual modelo federativo brasileiro. A primeira é o físico 

territorial, já que para países com dimensões continentais não é simples formar uma 

nação fora de um modelo unificado de organização de estado, como o Canadá e a 

Rússia. A segunda, diz respeito aos regionalismos como a existência de culturas 

próprias locais e de sentimentos de nativismo, o que pode apontar para a busca algum 
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grau de autonomia. A terceira heterogeneidade se refere à desigualdade socioeconômica 

regional ou macrorregional, caso do nordeste brasileiro que foi se tornando 

historicamente objeto de atenção específica desde a década de 1930, até a criação da 

SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Norte/Nordeste). O combate a 

desigualdade figura hoje como objetivo previsto na C.F./1988. A quarta 

heterogeneidade está relacionada à decisão constitucional de tornar todos os municípios 

entes autônomos. 

Colaborando nessa interpretação, Schmidt (2003) afirma que o Brasil, um país 

de enorme extensão territorial, com uma população enorme, grandes diferenças 

socioeconômicas e regionais, vive em busca de equacionar a questão da divisão de 

poder entre os entes federados mantendo princípio federativo e garantindo a eficiência a 

eficácia das políticas públicas.  

Uma das formas alcançar esse objetivo seria o fortalecimento do regime de 

colaboração estabelecido pela Constituição Federal de 1988 no já mencionado Artigo 18 

e também através da implantação do Sistema Nacional de Educação, um dos objetivos 

da Lei 13.005/2014, que institui o atual PNE. Tal circunstância leva a reflexão sobre a 

configuração atual da gestão pública municipal brasileira.  

 

3.2 Os Anos 1980 e o Processo de Redefinição Institucional da Gestão Pública 

Municipal 

 

Para tratar a redefinição da gestão pública, cabe analisar o âmbito da gestão 

municipal da educação básica a partir da compreensão do município como o espaço 

administrativo e de aplicação direta das políticas públicas. Tal premissa exige que se 

considere o status de ente federado autônomo que passa a ser conferido aos municípios 

brasileiros pela Constituição Federal de 1988 em seus Artigos 18 e 29.  

Durante a década de 1980, no Brasil, consolida-se a transição do regime civil 

militar para o retorno ao processo democrático circunstância que se insere em um 

contexto mais abrangente, como se observa no trecho a seguir: 

 

Na verdade, esse processo é parte de um contexto internacional, no qual se 

destacam as transformações no Continente. Assim, desde os anos 80 

assistimos a três fenômenos conexos, mais ou menos gerais nos países da 

América Latina. O primeiro diz respeito ao processo de democratização dos 

Estados nacionais com o fim dos regimes militares que vigoraram durante 

anos e com a assunção das instituições típicas dos regimes democráticos – 
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eleições diretas para o poder executivo e legislativo, parlamento, partidos 

políticos, etc. O segundo está relacionado à inserção das economias nacionais 

no movimento da globalização, que absorvem o novo padrão produtivo 

baseado na flexibilidade do trabalho, e à implementação de políticas de ajuste 

econômico, de nítida orientação liberal-conservadora. O terceiro, por fim, 

refere-se à revalorização da esfera local, considerada a esfera capaz tanto de 

promover melhor desenvolvimento social, em razão da sua proximidade com 

os cidadãos, como de operar as mudanças sociais necessárias à maior 

eficiência e à maior competitividade econômicas requeridas pela inserção das 

cidades na dinâmica da globalização. (SANTOS, 2000. p. 8) 

 

Rejane Ribeiro Sousa Dias; Roberto Alvares Rocha (2009) afirmam que no 

Brasil até a década de 1980 a gestão pública era marcada pela centralização na espera 

federal de forma que aos estados e municípios competia a tarefa de executores de 

políticas oriundas do poder central. Naturalmente que a origem dos recursos, também 

no nível federal, colaborava para que as instâncias locais atuassem como agenciadoras 

desses recursos fortalecendo uma relação de dependência entre governos. Esse cenário 

demonstra a pouca autonomia que caracterizava as administrações municipais. 

Schmidt (2003) indica que uma maior autonomia municipal foi garantida pela 

Constituição Federal brasileira promulgada em 1988 sob os aspectos administrativos, 

legislativo, político e financeiro. O aspecto administrativo diz respeito à capacidade de o 

município organizar suas atividades, criar seu quadro funcional, gerir e prestar serviços 

de sua competência. A autonomia legislativa refere-se à condição dos municípios 

construírem legislações próprias, bem como suplementares às legislações federal e 

estadual no que lhes couber.  

A referida autora afirma que os aspectos políticos e financeiros fortalecem 

ainda mais a independência dos municípios já que a autonomia política municipal 

refere-se à capacidade de autogoverno, por meio de eleição direta dos representantes do 

poder legislativo, os vereadores, que votam a Lei Orgânica Municipal, pois permite que 

o poder local possa implementar projetos de interesse local independente dos outros 

entes federados e a autonomia financeira colabora para a capacidade do município 

instituir e arrecadar seus próprios tributos, bem como aplicar recursos. Nela se inclui a 

autoridade para os municípios elaborarem, aprovarem e executarem seu orçamento. 

Assim, se consolida a importância da instância municipal de poder na atuação direta 

para a solução de questões locais: 

 

(...) desde o início dos anos 90, assiste-se a um crescente processo de 

descentralização e municipalização das políticas públicas, intensificado não 

somente pela elaboração das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas 

Municipais – estas elaboradas pela primeira vez de forma autônoma pelos 
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municípios –, mas também por um conjunto de leis e políticas, federais e 

estaduais, de incentivo e de transferência de competências para o âmbito 

municipal. Não restam dúvidas, os municípios ganharam poder. (SANTOS, 

2000. p. 8) 

 

No que concerne especificamente ao planejamento para a oferta da educação 

municipal, interesse direto do presente estudo, cumpre destacar que cabe ao ente 

federado município, conforme estabelecido no Parágrafo 2º do Artigo 211 da 

Constituição Federal de 1988 e no Inciso V do Artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, atuar na educação infantil e, prioritariamente, no ensino 

fundamental.  

Essa preocupação com a oferta da educação básica se encontra expressa nos 

instrumentos de gestão: Plano de ações Articuladas- PAR e Planos Municipais de 

Educação- PME. Instrumentos utilizados no contexto dos anos 2000, para diagnósticos 

e estabelecimento de metas e estratégias em prol à gestão municipal.  

 

3.3 Planos de Educação: Perspectiva Estratégica 

 

A prática do planejamento é um aspecto fundamental das atividades humanas, 

consequentemente as administrativas. Mesmo que de maneira incipiente e frágil, ainda 

que de maneira não sistemática e informal, a ideia de planejamento pode ser identificada 

nas mais diversas organizações. 

Em busca de tal compreensão, fez-se necessário buscar um aprofundamento 

conceitual em torno das temáticas: planejamento na perspectiva de Gandin (2001); o 

processo de elaboração do PME por meio da apresentação de posicionamento de autores 

com produção na área, dentre eles, pode-se mencionar: Monlevade (2002) e Brasil 

(2005). A opção por tais bases conceituais deve-se ao fato de que as mesmas situam os 

Planos de Educação como Planos Estratégicos com base na própria legislação que 

ampara a elaboração e execução dos mesmos, bem como as ações de assessoramento 

para a elaboração realizadas pela Rede de Apoio Técnico formada pelo SASE/MEC, 

UNDIME e CONSED. 

Segundo Gandin (2001, p. 87): 

 

O planejamento participativo pretende ser mais do que uma ferramenta para a 

administração; parte da ideia que não basta uma ferramenta para “fazer bem 

as coisas” dentro de um paradigma instituído, mas é preciso desenvolver 

conceitos, modelos, técnicas, instrumentos para definir “as coisas certas” a 
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fazer, não apenas para o crescimento e a sobrevivência da entidade planejada, 

mas para a construção da sociedade; neste sentido, inclui como sua tarefa 

contribuir para a construção de novos horizontes, entre os quais estão, 

necessariamente, valores que constituirão a sociedade. nas escolas, por 

exemplo, não basta que os professores, isoladamente ou mesmo em conjunto, 

definam “como” e “com que” vão “passar” um conteúdo preestabelecido, 

dando, assim, um carácter de só administração ao trabalho escolar; é 

necessário que se organizem para definir que resultados pretendem buscar, 

não apenas em relação a seus alunos, mas no que diz respeito às realidades 

sociais, e, que, a partir disto realizem uma avaliação circunstanciada de sua 

prática e proponham práticas alternativas para ter influência na construção 

social. 

 

Por tal perspectiva, planejar é tomar um conjunto de decisões que, praticadas, 

permitam a aproximação de um futuro desejável. É também buscar caminhos para se 

evitar riscos e incertezas que possam influir no que se pretende. Oliveira (1999) em 

contexto temporal diferenciado ao de Gandin (2001), também entendeu a Estratégia de 

planejar como uma ação ou o caminho mais adequado a ser executado para que a 

organização alcance seus objetivos. 

Para Monlevade (2002) os Planos de Educação não seriam meros 

planejamentos da rede municipal de ensino, mas instrumentos onde estrategicamente 

sejam orientadas as decisões e ações que afetem todos os segmentos educativos 

existentes no município num grande esforço de colaboração e desenvolvimento. Tal 

perspectiva evidencia uma interpretação do papel estratégico que o PME deve 

desempenhar no atendimento às demandas educacionais.  

Brasil (2005, p. 32) ao se refereir à execução dos Planos de Educação da uma 

conotação de plano estratégico ao afirmar que: “é importante elaborar alguns 

instrumentos que sirvam não apenas para realizar o acompanhamento das ações, como 

também para avaliar os resultados alcançados e realimentar a dinâmica do processo 

executivo do Plano”. Essa afirmativa denota uma conduta pertinente ao planejamento 

estratégico já que monitoramento e avaliação são elementos indispensáveis à 

constatação do alcance de uma estratégia. 

Assim, como pode-se perceber, o tema Planejamento Estratégico vem sendo 

historicamente estudo de diferentes pesquisadores e passa a ser entendido por diferentes 

perspectivas, dentre elas pode-se mencionar:  

Drucker (1984, p. 25) que organizou a definição de planejamento estratégico 

como sendo: 

 

[...] um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento 

possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; 
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organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução destas 

decisões e, através de uma retro alimentação organizada e sistemática, medir 

o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. 

 

Para Chiavenato (2006), o Planejamento estratégico se assenta sobre três 

parâmetros: A visão do futuro; Os fatores ambientais externos e os fatores 

organizacionais internos e; A visão que descreve o mundo em um estado ideal e que 

apresenta cinco características fundamentais: 1) Está relacionado com a adaptação da 

organização a um ambiente mutável; 2) Seu horizonte de tempo é em longo prazo; 3) 

Envolve a organização como uma totalidade exigindo um comportamento global, 

compreensivo e sistêmico; 4) É um processo de construção de consenso; 5) Constitui 

uma tentativa constante de se ajustar a um ambiente complexo, competitivo e mutável.  

Considerando as características do Planejamento Estratégico apresentadas por 

Chiavenato (2006), pode-se propor sobre o Plano Nacional de Educação uma analogia 

apontando aquilo que o caracteriza como plano estratégico, conforme o quadro 01 a 

seguir: 

 

QUADRO 01: Caracterização Análoga: Planejamento Estratégico – Plano 

Nacional de Educação 

 

PARA CHIAVENATO (2006) O 

PE: 

O PNE SEGUNDO A REFLEXÃO 

PROPOSTA A PARTIR DA LEI 

13.005/2014 

1) Está relacionado com a 

adaptação da organização a um 

ambiente mutável. 

1) Conhecimento da realidade educacional que 

se pretende alterar, o que torna imprescindível a 

percepção das organizações em interação com a 

sociedade e como elementos de integração de 

políticas e manutenção de direitos.  

2) Seu horizonte de tempo é em 

longo prazo 

2) O fato de ser decenal marca o caráter de 

sobreposição a mandatos direcionando a 

adaptação de planos de governo, peças 

orçamentárias e planos de ações ligados à 

educação ao que se encontra preconizado no 

PNE como desdobramentos assim como os 

planejamentos táticos e operacionais e não o 

contrário; 
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3) Envolve a organização como 

uma totalidade exigindo um 

comportamento global, 

compreensivo e sistêmico 

3) Não se trata de um plano da educação de um 

único segmento, mas de toda a oferta 

educacional que ocorre no território 

independente da instância administrativa, 

abrangendo da educação infantil a pós-

graduação 

4) É um processo de construção de 

consenso 

4) As dez diretrizes que norteiam o PNE são 

frutos de um consenso construído ao longo de 

um processo histórico na educação brasileira 

5) Constitui uma tentativa 

constante de se ajustar a um 

ambiente complexo, competitivo e 

mutável 

5) A ideia do monitoramento e avaliação 

presentes na lei que estabelece o PNE aponta 

para a adequação permanente das estratégias 

para o alcance das metas, já que um conjunto de 

variáveis pode interferir nas trajetórias 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A partir de tal caracterização, reforça-se à visão em torno da ideia de que as 

diretrizes, metas e estratégias presentes no PNE com base em notas técnicas e análises 

situacionais das estruturas administrativas diretas, bem como da oferta educacional 

denotam a visão do futuro pretendido.  

Após tal afirmação, pode-se considerar que “o Plano Nacional de Educação 

(PNE), Lei nº 13.005/2014, é um instrumento de planejamento do nosso Estado 

Democrático de Direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas 

do setor” (ALVES, 2014. p. 7), pois dele decorrem todos os outros Planos: Distrital, 

Estaduais e Municipais de Educação, os quais se desdobram num conjunto de ações se 

concretizarão em movimentos táticos e operacionais em seu pleno exercício nos 

territórios em que se aplicam.  

Frente ao exposto, considera-se apropriada a relação do PNE e os demais 

Planos, que por força de Lei a ele devem estar alinhados, com a razão conceitual de 

planejamento estratégico. Tal entendimento aponta para a necessidade do conhecimento 

de outros instrumentos de planejamento, os quais se encontram firmemente ligados à 

gestão educacional municipal. 
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3.4 Instrumentos de Planejamento Educacional para os Municípios 

 

Considerando os elementos indispensáveis à Gestão Municipal da Educação e a 

consequente elaboração e execução dos Planos Municipais, BRASIL/MEC (2016 p. 09) 

informa que: “Na prefeitura, instrumentos de planejamento terão de se vincular ao plano 

decenal de educação: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros”. 

Procopiuck, Machado e Rezende (2007), chamam a atenção sobre as atribuições 

orçamentárias da União e ressaltam a competência do ente município na execução das 

políticas locais, bem como sobre as possibilidades e limitações em articular orçamentos 

com poucos recursos e altas demandas. 

De acordo com Grinkraut; Carreira; Cintra (2013) além de respeitarem as 

previsões educacionais e orçamentárias legais, os Planos de Educação devem possuir 

metas que incidam no conteúdo das leis e planos futuros que estarão em vigor durante o 

período de sua duração. Caso isso não ocorra, as metas ficam sujeitas a variações 

políticas e econômicas tornando os planos inviáveis, reduzindo-os a simples cartas de 

intenções. Assim, as três leis que envolvem diretamente as questões orçamentárias, e 

sintetizadas no quadro 02, serão descritas a seguir. O plano de Ações Articuladas será 

comentado posteriormente. 

 

QUADRO 02: Instrumentos Orçamentários – Síntese 

 

Plano Plurianual – PPA  

Apresenta os programas estruturantes do 

governo para um período de quatro anos. 

Elaboração no primeiro ano do mandato 

executivo para vigorar até o primeiro ano do 

mandato subsequente. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO  

Estabelece as prioridades e metas do governo 

para o ano seguinte e deve ser coerente com as 

previsões do PPA, pois orientará a feitura do 

orçamento anual. 

Lei Orçamentária Anual – LOA  

Deve estar alinhado a LDO e ao PPA, prever 

os valores de receitas e despesas referentes ao 

conjunto de ações que serão executadas no 

exercício de um ano. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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3.4.1 Plano Plurianual – PPA 

 

De acordo com o site do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão o Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no Artigo 165 da 

Constituição Federal de 1988 que tem a finalidade de organizar e viabilizar a ação 

pública. No PPA se encontra elencado o conjunto das políticas públicas do governo para 

um período de quatro anos, bem como os caminhos para o alcance de suas metas. 

Paulo (2010) afirma que na análise das previsões da Constituição Federal de 

1988 no que tange ao PPA, pode-se perceber o papel central que lhe é dado, devendo ser 

matriz para os planejamentos de todos os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais além da LDO e LOA. A intenção primordial é que o PPA estabeleça nexos 

lógicos entre os objetivos do Estado, planejamento de médio e longo prazos e realização 

de investimentos previstos em orçamentos. 

Shimidt (2003) indica que faz parte das atribuições dos municípios, como entes 

autônomos, a organização dos seus Planos Plurianuais que devem ser elaborados no 

primeiro ano do mandato do executivo. Nesse sentido ganham relevância algumas 

premissas na elaboração dos planejamentos orçamentários municipais como: ações 

públicas baseadas em processos racionais e coerentes; participação democrática em 

todas as instâncias e fóruns, com garantia de presença e de voz da sociedade; corpo 

técnico capacitado; e controle da gestão no acompanhamento das ações públicas. 

UNDIME (2008) alerta para a necessidade de que o Dirigente Municipal de 

Educação acompanhe o processo de elaboração do PPA. Esse acompanhamento deve 

ser feito com o objetivo de garantir que as reais demandas da educação sejam previstas 

no instrumento do qual derivam a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária 

Anual para que sejam evitadas reproduções de ações inconsistentes e inadequadas. Por 

definir prioridades, objetivos e metas por um quadriênio a atenção à elaboração do PPA 

é imprescindível, pois nele estarão contidas as determinações de investimentos e ações 

que orientarão outros planejamentos de duração continuada como o Plano Municipal de 

Educação.  

 

3.4.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

 

O Parágrafo 2º do Artigo 165 da Constituição Federal estabelece: 
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Art. 165. (...) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

Para Ávila (2003) a Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser considerada um 

instrumento muito eficaz já que representa um elo entre o Plano Plurianual e os 

orçamentos anuais (LOA). A LDO se baseia no PPA servindo como um ajuste anual das 

previsões que nele se encontram, porém sem o apontamento de valores para a execução 

em um ano. Enquanto o PPA reúne as estratégias para alcance de metas a LDO 

determina quais as ações poderão ser realizadas no exercício seguinte à sua edição. 

De acordo com UNDIME (2008) a LDO é o instrumento que permite o 

equilíbrio entre receitas e despesas, pois apresenta metas e riscos fiscais, condições para 

transferências de recursos, formas de utilização de reservas financeiras e concessões ou 

ampliações de benefícios tributários. Assim a Gestão da Educação Municipal deve se 

atentar para colaborar nos cálculos de estimativas de receitas e despesas referentes à 

pasta, já que o número de estudantes matriculados, por exemplo, influi na dimensão da 

arrecadação e consequentemente no equilíbrio orçamentário. 

 

3.4.3 Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

Segundo UNDIME (2008) a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê o 

orçamento específico devendo ser votada no exercício anterior ao de sua vigência. A 

LOA precisa estar em harmonia com os objetivos e metas previstos no PPA e contem 

programas, projetos e atividades que compõem a LDO expressando de forma clara e 

quantificada os recursos monetários que a Administração Municipal e seus órgãos 

disporão para a efetiva realização dos seus gastos. 

De acordo com o site da Prefeitura de Belo Horizonte, a LOA define as fontes 

de receita e autoriza as despesas públicas, expressas em valores, detalhando-as por 

órgão de governo e por função. Pode ainda autorizar a abertura de créditos 

suplementares ou a realização de empréstimos pela administração municipal. 

Para a educação Municipal é indispensável o acompanhamento da elaboração 

da Lei Orçamentária anual uma vez que as ações empreendidas para o atendimento às 

demandas educacionais devem obedecer a um planejamento prévio com um cronograma 



55 

 

de desembolso, o que só será passível de realização com o devido amparo legal. No que 

diz respeito à exequibilidade do Plano Municipal de Educação a observação dos três 

componentes do orçamento PPA, LOA e LDO é fundamental visto que a intenção dos 

Planos Decenais de Educação é, em última análise, transpor períodos de mandatos e 

garantir a continuidade das políticas públicas em Educação. Tal intento só será viável 

com as devidas previsões legais que combinem equilíbrio financeiro, orçamentário e 

fiscal. 

 

3.4.4 Plano de Ações Articuladas – PAR  

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um dos programas que compõem o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 

de abril de 2007, já apresentado no capítulo anterior. O Artigo 9º do mencionado 

Decreto define o PAR como: “o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou 

financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes”. Após a adesão ao Compromisso os 

entes federados efetuam a elaboração do PAR a partir de um diagnóstico da realidade 

educacional de forma compartilhada e operacionalizada por uma equipe técnica 

constituída para essa finalidade.   

Oliveira; Scaff; Senna (2012) apontam que o PAR apresenta as seguintes 

dimensões: gestão educacional; formação de professores e dos profissionais de serviço e 

apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos 

pedagógicos. Com base nessas dimensões e nas situações apontadas no diagnóstico são, 

então, construídas matrizes de ações onde constam as prioridades, cronograma e 

responsabilidades para a execução em quatro anos.  A partir desse planejamento é que o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE) programará a 

liberação dos recursos necessários à concretização das ações. Todo esse procedimento é 

realizado através do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 

Ministério da Educação (SIMEC), Módulo PAR. De acordo com o portal do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação: 

 

O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério 

da Educação (SIMEC) é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata 

do orçamento e monitoramento das propostas on-line do governo federal na 

área da educação. É no SIMEC que os gestores verificam o andamento dos 

Planos de Ações Articuladas em suas cidades. (BRASIL, 2016) 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic6p2f0YLRAhXFkpAKHUgfDD8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNFczqhgo-h2L8R3aY0rW44g0vryAA&sig2=tNPU-whfRwNGjOYzDmaCBQ
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De acordo com Mariano; Carvalho (2014), o PAR se inscreve no contexto do 

Plano de Desenvolvimento da Educação como uma estratégia de descentralização de 

recursos e responsabilidades para o poder local, permitindo que cada instância organize 

suas ações com vistas ao atendimento de questões educacionais nacionais, com base em 

cada realidade própria, sendo um colaborador para o processo de redução da burocracia. 

No que diz respeito especificamente à descentralização de recursos, UNDIME (2008. p. 

34) informa que o do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE): 

 

Introduz uma nova forma de financiamento para as transferências voluntárias 

que passaram a ter caráter plurianual a partir do Plano de Ações Articuladas - 

PAR que deverá se respaldar em um instrumento diagnóstico chamado 

Levantamento da Situação Escolar - LSE. Este instrumento agrupa as 

informações em detalhes, chegando, inclusive, ao interior de cada escola. 

 

Quanto à elaboração e manutenção do PAR pelos municípios, UNDIME 

(2008) chama a atenção para a necessidade de que os Dirigentes Municipais de 

Educação garantam Equipes Técnicas capacitadas e instrumentalizadas para que o seu 

monitoramento e adequações sejam conduzidos de forma segura e eficiente. Tanto, os 

diagnósticos quanto o PAR propriamente dito, precisam ser frequentemente revisados e 

atualizados para que possam ser ferramentas legítimas das gestões educacionais 

municipais utilizados inclusive como parâmetros para ajustes nos Planos Plurianuais, 

Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais. 

 No âmbito da Educação municipal, atenção especial ainda deve ser dada à 

outro aspecto do PAR, pois que ao elencar ações e prever a busca de recursos para que 

sejam comtempladas as necessidades identificadas em suas quatro dimensões preciso 

que ocorra o alinhamento com as proposições do Plano Municipal de Educação, 

aumentando assim a viabilidade de sua execução. 

Para que se cumprissem as intenções do presente estudo foi necessário 

identificar a existência de ferramentas de planejamento que culminaram nos Planos de 

Ação Articulada-PAR, dos Planos Municipais de Educação e nos Planos de Ação 

formais ou não que deste segundo planejamento derivam. Assim, faz-se de fundamental 

importância enfatizar, que embora todos os instrumentos de planejamento citados sejam 

de extrema relevância para essa pesquisa, o PME e O Plano de Ação municipal 

ganharão maior ênfase tendo em vista a especificidade do objetivo que se pretende 

tratar: analisar as vinculações previstas nos PMEs em relação a outros instrumentos de 

gestão local da educação, tomando por base os planos pertencentes a vinte e cinco 
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municípios da jurisdição da SRE-Diamantina aprovados pelas Câmaras Municipais 

correspondentes, no período 2015/2016 com vistas ao delineamento dos problemas 

internos que apresentam relação com as ações propostas nos planos de ação. 

 

3.4.5 Planos Municipais de Educação 

 

De acordo com Grinkraut; Carreira; Cintra (2013), um Plano de Educação é um 

instrumento de planejamento onde estão definidos conjuntos de metas que a sociedade 

pretende alcançar para que a educação avance em um município, estado ou país. 

Também tem como objetivos a garantia da continuidade das políticas públicas 

educacionais, já que são decenais e ultrapassam o período de mandato de prefeitos, 

governadores e presidentes; a participação cidadã e o controle social. O Brasil tem uma 

história recente de Planos de Educação fundamentados em leis próprias, tendo apenas 

duas versões com essa característica. O primeiro foi Plano Nacional de Educação 

instituído pela Lei 10.172/2001 e o segundo, que se encontra em vigor, instituído pela 

Lei 13.005/2014.  

Cumpre registrar para efeito prático, que os atuais Planos Estaduais e 

Municipais de Educação – PMEs são decorrências diretas da Lei 13.005/2014 que 

estabelece o PNE e preconiza em seu artigo 8º que: 

 

Artigo 8º: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados 

em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 

PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei.  

 

Nesse contexto, os estados e municípios brasileiros se empenharam na tarefa de 

cumprir o que estabelece a Lei e mobilizaram esforços para que seus planos fossem 

elaborados. O que se espera, portanto, é que o monitoramento e avaliação de todos os 

Planos oriundos do Nacional e ele próprio, inclusive, revelem coerência não apenas com 

os dispositivos legais, mas também com as ações concretas que tornem suas metas 

alcançáveis.  

Pode-se entender por ações concretas a adoção de medias práticas, realização 

de atividades e empreendimento de esforços objetivos para tornar real o que se encontra 

proposto nos planos. Deste modo, o que se espera é que Planos de Ações sejam 

construídos com base nas metas e estratégias que compõem os PMEs. 
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Compreendendo-se o Plano Municipal de Educação como estratégico, os 

planos de ações dele decorrentes podem ser classificados como planejamentos 

operacionais importantes na consecução dos objetivos de desenvolvimento educacional 

uma vez que, segundo Stadler (2004) planejamentos operacionais são aqueles diários, 

responsáveis por cronogramas e tarefas específicas e que envolvem unidades da 

administração às quais são atribuídas as funções determinadas para a execução e alcance 

do que foi previsto. Identificá-los e proceder à análise de sua exequibilidade poderá 

colaborar para o aprimoramento da gestão educacional dos municípios, além de 

promover reflexões sobre os mecanismos de aplicação das políticas públicas que lhes 

são inerentes ou que representam a sua finalidade. 

Desse modo, os atuais Planos se inscrevem num contexto histórico de 

aprofundamento das políticas públicas educacionais considerando a força de Lei dada 

pela Emenda Constitucional 59/2009 à sua estruturação e à sua função na articulação e 

consolidação do Sistema Nacional de Educação.  

Por consequência, os Planos de Ação figuram como o complemento estratégico 

necessário à concretização das metas e da viabilização do Sistema Nacional, pois 

segundo Saviani (2010. p. 38) “o ato de sistematizar é aquele que concretiza um projeto 

prévio, concebendo sistema como a unidade de elementos intencionalmente reunidos de 

modo a formar um conjunto coerente e operante”. Entretanto para que os municípios 

pudessem chegar a um nível de organização capaz de atender às exigências legais e 

colaborar de maneira apropriada para o grande esforço nacional de sistematização e 

desenvolvimento da educação, foi necessário um apoio técnico para a elaboração dos 

seus Planos de Educação, principal objeto da presente pesquisa. 

 

3.5 Capacitação das Equipes Municipais para Elaboração dos Planos de Educação. 

 

Observando os dispositivos legais que fundamentam e determinam a instituição 

do Plano Nacional de Educação e tendo como objetivo auxiliar o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios brasileiros na elaboração ou adequação dos seus respectivos 

Planos de Educação, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do 

Ministério da Educação (SASE/MEC), o Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), formaram uma Rede de Apoio Técnico (RAT) e elaboraram uma proposta 
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de ação para assessorar as equipes técnicas dos entes federativos, conforme 

apresentação do documento norteador dos trabalhos de assessoramento: 

 

Com a finalidade de apoiar a adequação e a elaboração dos Planos Decenais 

de Educação dos Estados e Municípios, o Ministério da Educação, por meio 

da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), iniciou, em 

2013, um trabalho de sensibilização com gestores vinculados às Secretarias 

Estaduais de Educação e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME). Tais gestores, indicados pelas referidas instituições, 

auxiliam no trabalho em seus territórios, na figura de Avaliadores 

Educacionais (BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 5). 

 

A Rede de Apoio trabalhou nos estados e municípios desenvolvendo uma ação 

de formação e capacitação para que os Planos Municipais de Educação pudessem ser 

elaborados com máxima participação social e qualidade técnica, sensibilizando os 

cidadãos e dirigentes para a necessidade de que os Planos se constituíssem em planos de 

estado e não de governos
5
, conforme as etapas descritas a seguir: Definição e 

Distribuição de Responsabilidades, Elaboração do Documento Base; Promoção de um 

Amplo Debate; Redação do Projeto de Lei; Acompanhamento da Tramitação nas 

Câmaras Municipais.  

À UNDIME e ao CONSED, coube a indicação dos profissionais responsáveis 

pela preparação das equipes locais dos municípios, os chamados Avaliadores 

Educacionais. Sobre a função dos Avaliadores Educacionais a Secretaria de Articulação 

com os Sistemas de Ensino SASE/MEC esclarece que:  

 

De acordo com o Ministério da Educação - MEC, esses profissionais são 

responsáveis por prestar assistência técnica para a adequação/elaboração e 

fazer acompanhamento dos Planos Estaduais, Distrital e Municipais de 

educação, com apoio da SASE/MEC e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. (BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 5). 

 

Toda a capacitação dos Avaliadores Educacionais ocorreu durante encontros de 

formação realizados em Brasília e outras capitais brasileiras entre 2013 e 2014. A partir 

das informações recebidas nesses momentos formativos foram organizadas as 

formações no Distrito Federal e nos Estados. Dentro de cada estado foram definidos 

municípios polos que sediaram os encontros regionais dos Avaliadores Educacionais 

                                                           
5
 A expressão “Plano de Estado” se refere à previsão de execução de políticas públicas no âmbito das 

instâncias administrativas representadas pelos entes federados sendo permanentes ou com prazos que 

extrapolam mandados. Já a expressão “Plano de Governo” se refere ao planejamento proposto por 

determinado grupo político restrito ao período de um mandato, ainda que envolva a efetivação de 

políticas públicas.  
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com Dirigentes Municipais de Educação e Equipes Técnicas Municipais responsáveis 

pela condução dos trabalhos em nível local. 

 

3.5.1 Definição e Distribuição de Responsabilidades 

 

Visando formalizar as atribuições das equipes e comissões, foi realizada uma 

verificação da existência de legislação municipal ou norma que atribuísse 

responsabilidades a alguma instância sobre a elaboração do PME como Conselho ou 

Fórum Municipal de Educação. Em caso negativo, a orientação foi o procedimento de 

se instituir, através do mecanismo legal apropriado, Portaria ou Decreto, uma Comissão 

Coordenadora amplamente representativa de segmentos da sociedade para a condução 

dos trabalhos.  

Para suporte e operacionalização das atividades ligadas à elaboração do Plano, 

foi recomendada pela RAT a nomeação de uma Equipe Técnica com a atribuição de 

realizar levantamentos e leitura de dados, redigir relatórios e uma proposta de 

Documento-base do PME que, depois de apreciado pela Comissão Coordenadora, 

seguiu para a consulta pública. Tanto a Comissão Coordenadora, quanto a Equipe 

Técnica deveriam ter as suas funções formalizadas em Decretos, Portarias, Instruções 

Normativas ou outro ato legal. Uma vez instituídas, coube às Comissões Coordenadoras 

e às Equipes Técnicas a definição da organização dos trabalhos e de um cronograma 

abrangendo desde o levantamento dos dados até a sanção da Lei pelo Executivo 

Municipal. 

 

3.5.2 Elaboração do Documento-Base 

 

Documento-Base é a proposta preliminar do Plano Municipal de Educação e 

que seria o principal instrumento e referência para o debate público, o mais amplo e 

participativo possível (MEC/SASE, 2014). Foram orientados pela RAT alguns aspectos 

fundamentais para a elaboração do Documento-Base dos quais destacaremos três: 

A construção de um diagnóstico seguro em que se pudessem identificar 

elementos a seguir elencados:  

 

A Equipe Técnica de Apoio deve buscar todos os dados e informações 

relevantes para conhecer o quadro atual da quantidade e qualidade da oferta 

educacional no município, como: oferta educacional no município por níveis, 
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etapas e modalidades; número de escolas públicas (federais, municipais ou 

estaduais) e privadas no município; número de matrículas por nível, etapa e 

modalidade (se possível, com detalhamento por turnos e rede); estrutura 

física das escolas (especificando necessidades de reforma ou ampliação); 

quadro de profissionais comparado às necessidades técnicas, pedagógicas e 

de apoio; série histórica do IDEB (com detalhamentos de seus indicadores); 

distorção idade-série em cada etapa de ensino; capacidade técnica e 

financeira disponíveis para a educação no município; projetos educacionais 

em execução pela Prefeitura, governo do estado, Ministério da Educação e 

terceiro setor no município; população residente por faixa etária e 

escolaridade; planos de expansão das faculdades, universidades e escolas 

técnicas no município ou na região (BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 17). 

 

A proposição de Metas e Estratégias exequíveis e alinhadas com o Plano 

Nacional de Educação, conforme se verifica a seguir: 

 

A Equipe Técnica poderá identificar os desafios educacionais prioritários a 

serem enfrentados no município, buscando um equilíbrio entre a capacidade 

atual, as necessidades da população e as metas já estabelecidas para o país e o 

estado a que pertence o município. É indispensável definir estratégias que 

permitam compreender o caminho a ser trilhado para o alcance das metas, 

explicitando, sempre que possível, as ações compartilhadas e as 

responsabilidades de cada ente federativo (BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 

17). 

 

Apresentação de Indicadores e responsáveis pelo monitoramento e avaliação 

do PME, como segue: 

 

Além de serem ferramentas indispensáveis para o processo de monitoramento 

e avaliação, os indicadores permitem a comunicação com a sociedade, 

assegurando a transparência e o controle social do plano. Por essa razão 

devem ser objetivos, mensuráveis no tempo, factíveis e relevantes. Aos 

responsáveis pelo monitoramento e avaliação também pode ser atribuída a 

tarefa de promover as Conferências Municipais de Educação, que fornecerão 

insumos para avaliar a execução do plano e, consequentemente, subsidiar a 

elaboração de um novo plano para o decênio subsequente 

(BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 8). 

 

O Documento-base como subsídio às discussões públicas dos temas referentes 

à educação ofertada no território municipal se constituiu em uma ferramenta de grande 

valor para a segurança e coerência das propostas apresentadas ou referendadas pela 

comunidade. Isso por que sua elaboração envolveu intensamente as equipes técnicas 

locais em um exercício de conhecimento das realidades educacionais e sociais em que 

se inserem como histórico, indicadores educacionais e socioeconômicos e sua posterior 

socialização contextualizada visando à elaboração dos Planos.  
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3.5.3 Promoção do Debate Sobre o PME  

 

Com base em discussões promovidas a partir da leitura e análise do Documento 

Base que contém elementos norteadores para a reflexão sobre os caminhos da educação 

municipal e de pressupostos para a composição das políticas públicas em todos os níveis 

da educação, espera-se que a comunidade tenha podido, de fato, colaborar para a 

elaboração do Plano Municipal da Educação. 

O Documento-Base, validado pela Comissão Coordenadora, foi o texto de 

referência para a consulta pública. Para isso, (BRASIL/MEC/SASE, 2014, p. 8) 

orientou: “a Comissão Coordenadora do processo terá que organizar, da maneira mais 

participativa possível, o processo de debate e aperfeiçoamento do Documento-Base”. 

Importante mencionar que a maior parte dos municípios brasileiros havia 

passado em 2009 e 2013 pelas Conferencias Municipais e Estaduais de Educação como 

etapas preparatórias das CONAES 2010 e 2014. As Contribuições resultantes dessas 

experiências foram retomadas no momento da elaboração dos PMEs, já que: “as 

conferências municipais, intermunicipais, estadual poderão discutir temas 

complementares específicos, para a definição das políticas regionais e locais, entre eles 

o processo de elaboração ou revisão do respectivo Plano decenal Municipal de 

Educação”. (CONAE 2014. P. 6)  

Além de se mencionar a importância da participação popular na construção do 

PME, considerando toda a experiência acumulada pelo país na luta pela democratização 

e as premissas constitucionais, foi também orientado pela RAT quanto aos 

procedimentos metodológicos para a condução do processo de escuta à comunidade, 

conforme as seguintes etapas apresentadas em um Caderno de Orientações para as 

Audiências Públicas produzido pela equipe de Avaliadores Educacionais de Minas 

Gerais: Definir o objetivo da audiência pública; Estabelecer as regras de funcionamento 

do evento; Definir data, local e horário, que devem facilitar o comparecimento da 

população; Dar plena publicidade de sua realização; Explicar o objetivo da audiência e 

seu funcionamento; Condução do evento.  
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3.5.4 Redação do Projeto de Lei e Acompanhamento da Tramitação nas Câmaras 

Municipais 

 

Após a consulta pública as Equipes Técnicas promoveram a revisão dos 

documentos base do Plano Municipal de Educação analisando a viabilidade das 

alterações e da incorporação das sugestões apresentadas. A versão preliminar foi 

apresentada às Comissões Coordenadoras para os devidos ajustes e enviada ao 

Executivo Municipal para a elaboração do Projeto de Lei e encaminhamento ao 

Legislativo para apreciação e aprovação, com as devidas orientações técnicas: 

 

O Projeto de Lei, aos moldes do PL do PNE, poderá trazer uma síntese do 

diagnóstico na exposição de motivos, para em seguida tratar das diretrizes, 

assim como da periodicidade e da forma de seu monitoramento e avaliação 

no corpo do PL, ficando o detalhamento das metas e estratégias do PME no 

seu anexo. A definição de um período de avaliação similar ao do projetado 

para o PNE pode ser a melhor alternativa. (BRASIL/MEC/SASE, 2014. p. 

11). 

 

Coube às Comissões Coordenadoras o acompanhamento dos trâmites 

legislativos até a aprovação e a devolução aos Executivos para que as Leis fossem 

sancionadas e publicadas, pois segundo orientação: O trabalho da Comissão 

Coordenadora não se encerra na entrega do documento final. É importante continuar 

acompanhando todo o trâmite do processo, tanto no Executivo como no Legislativo. 

(BRASIL/MEC/SASE, 2014, p. 15). 

 

3.5.5 Organização do Trabalho de Assessoramento pela Equipe de Avaliadores de 

Minas Gerais 

 

A Equipe de Avaliadores Educacionais responsáveis pelo assessoramento na 

elaboração dos PMEs de Minas Gerais foi constituída por profissionais da Secretaria de 

Estado da Educação (SER/MG) e também por profissionais indicados pela União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNIDIME/MG). Com base em 

encontros de formação ocorridos em Brasília, foi realizado o trabalho com as equipes 

locais, segundo os objetivos presentes no documento citado seguir: 

  

Objetivo Geral 

Prestar assistência técnica aos municípios do Estado de Minas Gerais para a 

adequação ou elaboração dos seus planos de educação, de acordo com a Lei 
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nº 13.005/2014.  

Objetivos Específicos  

a) Sensibilizar as lideranças políticas e gestores municipais de educação 

acerca da importância da elaboração ou adequação dos Planos Municipais de 

Educação em consonância com a Lei nº 13.005/2014; b) Capacitar equipes 

técnicas dos municípios para constituição da comissão representativa, equipe 

técnica e para realização do diagnóstico situacional; c) Capacitar as equipes 

técnicas dos municípios para elaboração do texto base; d) Capacitar as 

equipes técnicas dos municípios para realização da consulta pública, revisão 

do texto base e encaminhamento ao Legislativo; e) Assessorar os municípios, 

em relação às etapas realizadas, esclarecendo dúvidas e analisando produtos. 

(MINAS GERAIS, 2014. p. 7). 

 

A seguir tratar-se-á com especial atenção da dinâmica para capacitação das 

equipes técnicas responsáveis pela assessoria junto aos municípios no Estado de Minas 

Gerais.  

 

3.5.6 Dinâmica da Formação do PME em Minas Gerais: Divisão Territorial  

 

Inicialmente o trabalho de assessoramento para a elaboração dos PMEs foi 

estruturado para atender um número menor de municípios, conforme pode ser verificado 

no fragmento do texto transcrito abaixo.  

 

Nesse sentido, ficou definido que seriam envolvidos duzentos e noventa 

municípios mineiros. Esses são compostos por duzentos e seis que 

cadastraram seus Planos Municipais de Educação no sistema do Plano de 

Ações Articuladas – PAR, seis que previamente manifestaram interesse junto 

à UNDIME/MG em aderir ao projeto e mais setenta e oito que 

disponibilizaram seus planos em meio eletrônico. (MINAS GERAIS. 

SEE/MG. UNDIME/MG. 2014. p. 17). 

 

A figura 01 representa a distribuição territorial dos avaliadores educacionais 

técnicos pelo estado de Minas Gerais na primeira fase da capacitação dos técnicos 

municipais para a elaboração/adequação dos planos decenais municipais de educação. 

 

Figura 01: Distribuição dos Primeiros 284 Municípios que Aderiram ao Projeto. 
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Fonte: Minas Gerais. SEE/MG. UNDIME/MG (2014, p, 17).  

 

No quadro 03 é possível visualizar a organização por grupos de municípios, 

seus respectivos polos e dupla de avaliadores educacionais responsáveis e apoiadores. 

 

QUADRO 03: Distribuição de Municípios, Avaliadores e Polos. 

 

GRUPOS DE 

MUNICÍPIOS 
RESPONSÁVEL APOIADOR MUNICÍPIO POLO 

A AE-SEE 1 AE-UNDIME 1 BELO HORIZONTE 

B AE-UNDIME 1 AE-SEE 1 BELO HORIZONTE 

C AE-SEE 2 AE-UNDIME 2 BELO HORIZONTE 

D AE-UNDIME 2 AE-SEE 2 
GOVERNADOR 

VALADARES 

E AE-SEE 3 AE-UNDIME 3 DIAMANTINA 

F AE-UNDIME 3 AE-SEE 3 MONTES CLAROS 

G AE-SEE 4 AE-UNDIME 4 UBERLÂNDIA 

H AE-UNDIME 4 AE-SEE 4 VARGINHA 

I AE-SEE 5 AE-UNDIME 5 VARGINHA 

J AE-UNDIME 5 AE-SEE 5 VARGINHA 

K AE-SEE 6 AE-UNDIME 6 JUIZ DE FORA 

L AE-UNDIME 6 AE-SEE 6 JUIZ DE FORA 

Fonte: Minas Gerais. SEE/MG. UNDIME/MG. (2014. p. 18). 
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Posteriormente, na sequência do trabalho, foi tomada uma decisão conjunta 

pelos parceiros da Rede de Apoio Técnico (SASE/MEC, UNDIME e SEE/MG) em 

relação à ampliação do número dos 09 iniciais para 35 Avaliadores Educacionais para 

suporte a elaboração ou adequação dos Planos Municipais de Educação. Para isso foram 

disponibilizados profissionais vinculados ao corpo técnico das Superintendências 

Regionais de Ensino de forma a contemplar os oitocentos e cinquenta e três municípios 

mineiros e não apenas àqueles que realizaram a adesão espontânea ao assessoramento. 

 

3.5.7 Capacitação das Equipes Técnicas em Minas Gerais  

 

O processo de capacitação das equipes técnicas foi dividido em três momentos 

durante o período de abril de 2014 a junho de 2015:  

 

A) Primeiro momento de abril a Setembro de 2014. 

Sensibilização dos gestores municipais, com a realização de um ciclo de sete 

seminários. Em seguida, foram realizados encontros menores por duplas de Avaliadores 

Educacionais (responsável e apoiador), nas sedes dos Polos Regionais, com técnicos dos 

municípios. Nesses encontros a RAT orientou a criação das comissões representativas 

da sociedade e equipes técnicas locais, além de realizada a capacitação para a 

construção do diagnóstico situacional. No encerramento do primeiro momento foram 

feitas reuniões individualizadas para esclarecimento de dúvidas e análise do material 

produzido.  

 

B) Segundo momento de Setembro a Novembro 2014.  

Foi realizada a capacitação para a elaboração do texto-base além de reuniões 

individualizadas para análise dos materiais produzidos e esclarecimento de dúvidas. 

 

C) Terceiro momento Novembro de 2014 a Junho de 2015. 

Entre novembro de 2014 e março de 2015 foram realizados encontros visando 

orientar os municípios sobre a realização de consulta pública, revisão do texto base, 

redação e entrega ao Legislativo do documento elaborado. 

Entre os meses de março a junho de 2015 foi feito o acompanhamento das 

audiências públicas e dos trâmites para aprovação dos documentos pelas Câmaras 

Municipais. Ainda nesse período, foram recebidas cópias das Leis devidamente 
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sancionadas pelos Executivos Municipais para registro junto à Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais e encaminhamento ao Ministério da Educação.  

Durante os encontros de Capacitação foram utilizados recursos audiovisuais 

(slides e vídeos), textos de apoio e realização palestras com temas ligados às etapas de 

desenvolvimento do PME, das Metas do PNE e de aspectos legais referentes à 

Educação brasileira. Para gerenciar todos os dados gerados ao longo do trabalho, foram 

utilizados planilhas e formulários compartilhados entre os Avaliadores Educacionais de 

Minas Gerais.  

 

(...) serão realizados encontros nas sedes dos Polos Regionais com os grupos 

de municípios, locais definidos tanto por sua estrutura física para eventos 

quanto pela proximidade em relação aos municípios convidados. Esses 

encontros terão a duração de dois dias cada e contarão com a presença de até 

quatro pessoas dos municípios que estejam diretamente envolvidas na 

execução do trabalho. (MINAS GERAIS. SEE/MG. UNDIME/MG. Belo 

Horizonte: 2014. p. 18). 

 

Nos intervalos entre as formações presenciais foram realizadas constantes 

orientações por e-mail, telefone, videoconferência, em palestras e seminários da 

UNDIME em Belo Horizonte e em reuniões individualizadas e com grupos menores nas 

Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais. Nesse contexto, os municípios 

situados geograficamente na região do Alto Jequitinhonha e pertencentes à 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, Minas Gerais receberam o 

assessoramento da Rede de Apoio Técnico para elaboração e adequação dos PMEs. 

 

3.6 O trabalho de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação 

  

De acordo com Brasil (2016. p. 5): 

 

A partir da aprovação e da sanção dos planos de educação, o Ministério da 

Educação (MEC), no cumprimento da sua função supletiva, instituiu a Rede 

de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de 

Educação sob a responsabilidade da Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino (SASE), em parceria com o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME). As bases do trabalho contaram com 

apoio do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Fórum Nacional dos 

Conselhos Estaduais de Educação (FNCE), da União dos Conselhos 

Municipais de Educação (UNCME) e de entidades de pesquisa da área 

educacional.  
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A Rede de Assistência Técnica para o Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação atua em Minas Gerais sob a coordenação da Secretaria de 

Estado da Educação, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. A 

organização do trabalho obedece à lógica dos documentos orientadores produzidos pelo 

Ministério da Educação, quais sejam: Caderno de Orientações para o Monitoramento e 

Avaliação dos Planos Municipais de Educação; Monitoramento dos Planos Municipais 

de Educação em Quatro Etapas: Orientações para a Rede de Assistência Técnica e; 

Construindo os Indicadores Educacionais do Município. 

Os referidos documentos tem o objetivo de informar sobre a composição da 

Rede de Assistência Técnica, as responsabilidades de acompanhamento dos planos de 

educação e auxiliar os municípios nos procedimentos que lhe competem no que diz 

respeito ao monitoramento e avaliação. De acordo com Brasil (2016. p. 6): 

 

A complexidade da execução de um plano de longo prazo e com esta 

envergadura requer um processo em que: O monitoramento se torne um ato 

contínuo de observação, pelo qual são tornadas públicas as informações a 

respeito do progresso que vai sendo feito para o alcance das metas definidas. 

A avaliação seja entendida como o ato periódico de dar valor aos resultados 

alcançados até aquele momento, às ações que estejam em andamento e 

àquelas que não tenham sido realizadas, para determinar até que ponto os 

objetivos estão sendo atingidos e para orientar a tomada de decisões. 

 

Com base nessas concepções, as formações para a realização do 

monitoramento e avaliação envolveram Comissões Coordenadoras municipais formadas 

por membros de Conselhos Municipais de Educação, Fóruns Municipais de Educação, 

Câmaras Municipais, membros das Comissões técnicas que atuaram na elaboração dos 

PMEs e outros segmentos. 

Segundo Brasil (2016b), a após a definição das instâncias componentes das 

Comissões Coordenadoras, os trabalhos deveriam ter início imediato visando à garantia 

de agilidade e fluidez nos processos, a partir da construção de uma agenda de trabalho, 

um estudo minucioso dos Planos, o conhecimento sobre a construção de indicadores e a 

aplicação de instrumentos como fichas que abrigam as informações necessárias aos 

procedimentos de monitoramento e avaliação. 

Os relatórios da Coordenação Estadual de Monitoramento e Avaliação dos 

Planos de Minas Gerais, produzidos em novembro de 2016, revelam que dos 853 

municípios mineiros, 618 contavam com as Comissões Coordenadoras instituídas, 
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portanto em condições de realizar o monitoramento, dentro dos parâmetros orientados 

pela Rede de Assistência Técnica. 

Quanto ao monitoramento dos municípios localizados na Região do Alto 

Jequitinhonha e componentes da área da abrangência da Superintendência Regional de 

Ensino de Diamantina, Minas Gerais, os Relatórios informam que as capacitações 

ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 2016, com a adesão de todos os 

municípios. O estudo dos relatórios tanto da Coordenação estadual, quanto os Técnicos 

responsáveis pelo acompanhamento junto aos municípios indicou as fichas de 

monitoramento e avaliação produzidas, juntamente com outros instrumentos de 

planejamento, como fontes indispensáveis à condução metodológica da presente 

pesquisa, assunto mencionado no primeiro capítulo desse trabalho. 
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4 - PERCURSO DA PESQUISA: METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

DEFINIDORES 

 

O propósito do presente capítulo é apresentar os pressupostos metodológicos 

norteadores da pesquisa em questão. Quanto à organização, o capítulo se encontra 

dividido em três tópicos. No primeiro, encontram-se apresentadas as técnicas 

orientadoras da pesquisa, oriundas da opção metodológica do pesquisador, os 

instrumentos de coleta das informações e procedimentos de análise; no segundo as 

etapas necessárias ao desenvolvimento do estudo; no terceiro explicita-se o universo da 

pesquisa e os critérios de seleção dos municípios.  

 

4.1 Pressupostos Metodológicos: técnicas e instrumentos  

 

De acordo com Vieira e Knechtel (2002. p. 42):  

 

A pesquisa científica é uma atividade humana, cujo propósito é descobrir 

respostas para indagações que são propostas. Para tanto, se faz necessário 

recorrer a conhecimentos anteriormente produzidos e utilizar criteriosamente 

de métodos e técnicas que possibilitem a obtenção de resultados às 

inquietações (problemas) levantadas. Portanto, tem como finalidade a busca 

de conhecimentos e explicações que ocorrem no mundo natural e social, 

impregnados de realidade. 

 

Antônio Carlos Gil (2002) corrobora ao afirmar que toda pesquisa científica 

nasce a partir de um problema para o qual se busca uma solução, ou uma pergunta para 

qual a resposta seja construída por meio do uso de métodos e técnicas adequados às 

situações investigativas propostas. Ramalho (2016. p. 145) afirma que a análise por 

parte do pesquisador com profundidade de uma determinada situação requer do mesmo 

apreender os elementos que “a constituem articulando dados trazidos por uma 

investigação que busca dar conta do objeto em estudo, com um arcabouço teórico que 

possa explicar o conjunto de dados coletados”. 

No caso da pesquisa em questão, que se lhe apresenta como questão norteadora 

os Planos Municipais de Educação encontram-se vinculadas a outros instrumentos de 

gestão educacional local podendo ser entendidos como suporte ao planejamento das 

políticas educacionais que se estabelecem no município, fez-se analisar os Planos 

Municipais de Educação dos municípios integrantes da SRE/Diamantina, Minas Gerais 

e localizados geograficamente no Alto Jequitinhonha.  
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Tendo em vista a especificidade do estudo, optou-se por desenvolver uma 

pesquisa documental, que segundo Moroz e Gianfaldoni (2002) constitui-se em uma 

opção metodológica que possibilita ao pesquisador adotar os procedimentos norteadores 

do estudo em função dos aspectos que serão focalizados, bem como das fontes das 

informações necessárias e ainda sobre quais informações serão extraídas dos 

documentos analisados.  

Tal constatação conduz a necessária compreensão do conceito e das diversas 

categorias que se referem ao emprego do termo documento. Assim, Dreguer e Toledo 

(1995) afirmam que documentos podem ser materiais como vestígios de utensílios, 

instrumentos diversos e edificações ou escritos. Le Goff (1990) afirma que os 

documentos extrapolam o simples ato de registrar as ações ao logo do tempo pela 

escrita. Monumentos tem o mesmo valor de documentos, posto que o autor interpreta 

ambos como frutos de escolhas humanas, portanto produções intencionais. 

Assim sendo, Ramalho (2016) enfatiza, citando Cellard (2008), Houaiss (2009) 

e Phillips (1974), que o conceito de documento requer um aprofundamento na 

perspectiva de produções escritas que declarem, comprovem e sejam fontes de 

informação sobre a história e o comportamento humano. No caso da opção feita nessa 

pesquisa, leis, relatórios e orientações técnicas. 

Ao se buscar a compreensão do emprego científico do termo documento dentro 

do contexto da pesquisa documental, pode-se mencionar Gil (2002) quando considera 

que a pesquisa documental apresenta a vantagem de utilizar para levantamento de dados 

os documentos como fontes ricas e estáveis e ainda contar com dois tipos básicos de 

materiais que lhes dão subsídio: Aqueles que não recebem ainda um tratamento 

analítico, categoria na qual inserem documentos conservados em arquivos de órgãos 

públicos e instituições de outras naturezas, e outra categoria onde localiza aqueles 

documentos que já foram de algum modo objeto de análise como relatórios de pesquisa, 

informações estatísticas ou textos legais. Ambas as categorias mencionadas abrigam os 

tipos de documentos cuja investigação foi indispensável para a consecução dos 

objetivos desta pesquisa. 

Quanto à abordagem fez-se a opção pela abordagem qualitativa, pois de acordo 

com Alves e Mazzotti (1999) tal tipo de abordagem lembra a imagem de um funil já que 

exige a apresentação do tema de forma ampliada para que seja identificada a sua 

perspectiva de aprofundamento. 
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Tais concepções se adequam às intenções deste estudo, uma vez que a 

elucidação de suas questões norteadoras se deu, precipuamente, através da análise de 

documentos como: legislações, planos administrativos ligados à política educacional 

brasileira, em especial as Leis Nacionais e Municipais instituidoras dos planos de 

educação, visando à compreensão do universo estudado e do tratamento às ferramentas 

de gestão educacional em níveis nacional e local. 

Assim, ao proceder à análise proposta dos Planos Municipais de Educação 

(PME) dos municípios integrantes da Superintendência Regional de Ensino de 

Diamantina-MG, tendo em vista desvelar a sua vinculação com outros instrumentos de 

planejamento que viabilizem a concretização dos mesmos, dentro do recorte temporal 

que se refere ao período de 2015 a 2016, partiu-se da hipótese que as metas e estratégias 

decorrentes dos PMEs, encontram-se alinhadas ao PNE e vinculadas a outros 

instrumentos de gestão como o PPA, LDO, LOA e PAR, portanto, colaborando para que 

os PMEs possam ser entendidos como suporte ao planejamento das políticas Públicas 

educacionais que se estabelecem nos municípios. 

  

4.2 Organização da Pesquisa 

 

A organização desta pesquisa documental deu-se em três momentos, quais 

sejam: levantamento bibliográfico e seleção de documentos, acesso aos documentos e 

definição das categorias de análise, conforme descrito a seguir: 

 

4.2.1 Primeiro momento: Levantamento Bibliográfico e Seleção de Documentos 

 

Segundo Gil (2002. p. 46) “Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa 

bibliográfica e a documental, já que, a rigor, as fontes bibliográficas nada mais são do 

que documentos impressos para determinado público”. Sendo assim, inicialmente, 

procedeu-se o levantamento da bibliografia referente às Políticas Públicas em Educação, 

Planejamento Educacional e Gestão Pública Municipal da Educação.  

Os estudos de Dermeval Saviani e Jamil Cury se constituíram como os 

principais norteadores da análise em função da intensidade e extensidade com que o 

tema Planos de Educação tem lugar nas abordagens de ambos os autores, em especial a 

produção verificada entre os anos de 1999 e 2015 e as reflexões históricas empreendidas 

em livros e artigos diversos que subsidiaram as discussões e conferências de educação 
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que fundamentaram a concepção do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, 

atualmente vigendo.  

Concomitantemente, realizou-se a seleção dos documentos a serem 

investigados, dentre os quais se pode mencionar a organização dos mesmos em duas 

categorias. A primeira refere-se a documentos diretamente vinculados ao Ministério da 

Educação- MEC e a segunda, documentos diretamente vinculados às Secretarias 

Municipais de Educação, melhor explicitadas a seguir: 

 

1ª Categoria – Documentos de livre circulação nacional: 

A Lei 13.005/2014 a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. As notas Técnicas do Ministério da Educação, Anais das 

Conferências Nacionais de Educação - CONAEs e publicações do Congresso Nacional, 

referentes à consultoria legislativa no que diz respeito ao PNE, estudos e publicações da 

UNDIME, além de sítios do INEP, Portal do PNE e Observatório do PNE.  

 

2ª categoria: Documentos de livre circulação regional:  

As Leis Instituidoras dos Planos Municipais de Educação da área abrangida 

pela pesquisa, Os planos de ação e as Fichas de Monitoramento e Avaliação referentes 

aos Planos Municipais de Educação. 

 

4.2.2 Segundo Momento: Acesso aos Documentos 

 

Uma das formas de acesso aos documentos se deu através de consultas 

eletrônicas uma vez que parte das fontes como a Constituição Federal, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, Lei 13.005/2014, bem como as 

Leis instituidoras dos Planos Municipais do território abrangido pela pesquisa, 

encontram-se disponíveis em sítios oficiais do Governo Federal, Câmara Federal.  

Quanto aos relatórios dos processos de formação e elaboração dos Planos 

Municipais de Educação produzidos pela equipe de Avaliadores Educacionais do 

Ministério da Educação e as Fichas de Monitoramento e Avaliação produzidas pelas 

equipes técnicas dos municípios foram disponibilizados pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de 

Minas Gerais. Esse acesso foi amparado pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, 
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Lei da Transparência, que preserva o direito de acesso às informações e aos documentos 

públicos ou a processos de interesse público ou pelos poderes públicos regidos. 

Quanto aos Planos de Ação produzidos pelos municípios houve a colaboração 

da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina - MG no sentido da consulta 

aos Dirigentes Municipais de Educação sobre a existência dos referidos planos, bem 

como a sua disponibilização.  

 

4.2.3 Terceiro Momento: Definição das Categorias de Análise 

 

Segundo Gil (2002. p. 77) o processo de construção dos pressupostos teóricos 

que se serve de uma leitura criteriosa dos materiais que compõem as referências 

bibliográficas e acervo bibliográfico do pesquisador na pesquisa tem como um dos 

objetivos: “estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o 

problema proposto”. Assim, após a seleção das fontes bibliográficas e também 

documentais inicialmente consideradas pertinentes, bem como do acesso às mesmas, 

procedeu-se a sua leitura no intuito de estabelecer nexos lógicos entre os possíveis 

elementos encontrados nas referidas fontes, as questões que motivaram a realização do 

estudo e as prováveis e/ou novas indagações advindas desse exercício.   

 

4.3 Universo da pesquisa e Critérios de Seleção 

 

Para a delimitação do universo da pesquisa tomou-se como referencial no 

início do estudo os vinte e cinco municípios componentes da SRE Diamantina/MG, 

tendo em vista que os mesmos passaram pelo processo de elaboração do PME no 

período de maio de 2014 a junho de 2015 e encontram-se situados do ponto de vista 

geográfico nos territórios do Alto Jequitinhonha e Médio Espinhaço e sob uma mesma 

esfera administrativa.  

Cabe mencionar que estes são territórios de inserção direta da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o que importa para a realização do 

presente trabalho, uma vez que o mesmo tem abrigo em seu programa de pós-

graduação. 
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Figura 02: Mapa da Área de Abrangência da Superintendência Regional de Ensino 

de Diamantina – Minas Gerais. 

 

 
Fonte: Superintendência Regional de Ensino de Diamantina – MG/2016 

 

No quadro 04 são apresentados dados referentes à população, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, e Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH dos municípios componentes da Superintendência Regional de Ensino de 

Diamantina, Minas Gerais. A escolha desses indicadores parte da consideração de que 

tais informações combinadas possam proporcionar uma compreensão mais célere sobre 

o perfil dos municípios.  

 

QUADRO 04: Informações sobre os municípios integrantes da Superintendência 

Regional de Ensino de Diamantina – MG 

 

 

 

 

 



76 

 

Nº MUNICÍPIO POPULAÇÃO* IDEB** IDH 

1 Alvorada de Minas 3.546 - 3.666 6.1 0,572 

2 Angelândia 8.003 - 8.460 6,5 0,597 

3 Aricanduva 4.770 - 5.118 7,2 0,582 

4 Capelinha 34.803 - 37.330 6,7 0,653 

5 Carbonita 9.148 – 9.507 5,4 0,638 

6 Conceição do Mato Dentro 17.908 – 18.198 5,5 0,634 

7 Congonhas do Norte 4.943 – 5.118 5,6 0,568 

8 Couto Magalhaes de Minas 4.204 – 2.412 5,8 0,659 

9 Datas 5.211 – 5.441 6,2 0,616 

10 Diamantina 45.880 – 47.953 6,0 0,716 

11 Felício dos Santos 5,142 – 5.081 5,5 0,606 

12 Gouveia 11.681 – 12.048 6,6 0,681 

13 Itamarandiba 32.175 – 34.253 6,8 0,646 

14 Leme do Prado 4.804 – 4.983 6,8 0,670 

15 Minas Novas 30.794 – 30.915 6,5 0, 633 

16 Monjolos 2.360 – 2.352 6,1*** 0,650 

17 Presidente Kubitschek 2.959 – 3.056 5,5 0,595 

18 Rio Vermelho 13.645 – 13.597 5,2 0,558 

19 Santo Antônio do Itambé 4.135 – 4.093 5,4 0,558 

20 São Gonçalo do Rio Preto 3.056 – 3.189 5,6 0,640 

21 Senador Mod  Gonçalves 4.574 – 4.484 6,3 0,620 

22 Serra Azul De Minas 4.220 – 4.363 4,7 0,557 

23 Serro 20.835 – 21.427 5,5 0,656 

24 Turmalina 18.055 – 19.454 7,0 0,682 

25 Veredinha 5.549 – 5.773 6,8 0,632 
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador 

*Fonte: IBGE Censo Populacional 2010 - População Estimada em 2015. 

**Fonte: Ministério da Educação – Instituto Anísio Teixeira INEP – Resultados 2013 dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

***Dados referentes ao ano de 2013 

 

4.3.1 Caracterização da Região Pesquisada 

 

De acordo com Souza (2010) a região denominada Vale do Jequitinhonha se 

situa no nordeste de Minas Gerais ao extremo sul da Bahia. Nesse estudo, nos interessa 

diretamente a porção mineira do território. Desde a delimitação oficial da área iniciada 

em 1966 para a atuação da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, 

CODEVALE instituída pelo governo de Minas Gerais, os municípios do território 

estiveram agrupados sob várias divisões administrativas e de diferentes maneiras, sendo 

a atual: Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. 

O Baixo Jequitinhonha composto por cinco microrregiões (Salto da Divisa, 

Almenara, Jequitinhonha, Rubim, Joaíma) é a região de ocupação mais recente e que 
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ainda tem na pecuária sua principal atividade econômica (SOUZA. 2011. p. 13). O 

Médio Jequitinhonha composto por cinco microrregiões (Araçuaí, Itinga, Itaobim, Padre 

Paraíso, Novo Cruzeiro) tem como atividades econômicas a agricultura de subsistência, 

pecuária e mineração. 

O Alto Jequitinhonha, composta por sete microrregiões (Serro, Diamantina, 

Itacambira, Turmalina, Minas Novas, Itamarandiba, Capelinha) região de específico 

interesse para o presente trabalho, é a de ocupação mais antiga no início do século 

XVIII e se caracteriza pelas atividades econômicas ligadas predominantemente à 

mineração. 

 

Figura 03: Mapa do Vale do Jequitinhonha 

 

 
Fonte: Tavares; Marques; Lana (2015). 

 

De acordo com o Instituto Terra Azul:  

 

Uma das impressões mais vívidas que permanecem em quem viaja pelo 

Jequitinhonha é a da marcante diversidade das paisagens culturais. Diferentes 

formas de ocupação humana, engendradas no longo processo adaptativo e 

transformativo pelo qual os homens vêm interagindo com os perfis naturais 

do vale, produziram realidades culturais singulares nas regiões cortadas pelo 

rio e seus afluentes (TERRA AZUL, 2006. p. 15). 

 

Ramalho (2016), apoiada na pesquisa de Pereira Ramalho (2001), afirma que a 

partir dos anos finais da década de 1970 houve um fortalecimento das divulgações da 

região sob os aspectos econômicos e culturais com a consequente definição de uma 
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identidade que passa a ser reveladora de uma originalidade que demonstra resistência e 

preservação do passado. 

Souza (2011) alerta para o fato de que o Vale do Jequitinhonha foi 

historicamente associado à pobreza, abandono e estagnação de um modo que terminou 

por despertar o interesse de uma série de instituições de pesquisas e intervenção 

públicas ou não. Tais intervenções promoveram uma mudança na maneira de ver a 

realidade local com a identificação de uma acentuada contradição entre a pobreza 

material e a extrema riqueza de suas manifestações culturais, o que exige posições 

críticas e propositivas no tratamento dos temas que lhes são próprios. 

É nessa toada que se busca caminhar na presente pesquisa, pois como propõe 

Henriques (2010) captar o Jequitinhonha sob suas mais diversas perspectivas envolve 

trilhar muitos percursos em busca de um diálogo possível. 

 

4.3.2 Critérios para Seleção dos Municípios  

 

A delimitação do universo de estudos justifica-se pelo fato de um necessário 

recorte tendo em vista o rigor metodológico necessário à validação científica da 

pesquisa em questão, bem como a ampla dimensão territorial ao qual pertencem tais 

municípios. Estes desvelam uma multiplicidade em relação ao perfil populacional, 

características culturais e econômicas e, principalmente, a resposta dos municípios à 

elaboração, implantação e monitoramento dos seus respectivos Planos gerariam um 

grande contingente de informações. Neste caso, a delimitação trouxe para o pesquisador 

maiores possibilidades de tratamento das informações com maior aprofundamento, 

qualidade e rigor teórico e metodológico, dentro do tempo necessário ao bom 

andamento de um mestrado profissional em educação.  

Esses aspectos tomados isoladamente ou em conjunto tornariam impraticável a 

análise de um universo maior de municípios em função da sua extrema diversidade e 

exiguidade do tempo disponível para a realização das investigações propostas. 

Pelas razões apresentadas, priorizou-se, dentro do universo proposto, para a 

realização de análises específicas, um grupo ainda menor de municípios, segundo os 

critérios apresentados no quadro a seguir e justificados posteriormente: 

 

QUADRO 05: Critérios de Seleção de Municípios a Serem Pesquisados 
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Municípios SRE 

Diamantina/MG 

Municípios 

Localizados no 

Alto 

Jequitinhonha 

Aprovados 

no Prazo de 

Um Ano da 

Lei 

13.005/2014 

Municípios 

que 

aderiram 

ao 

Monitora-

mento dos 

PMEs 

Municípios 

que 

apresentaram 

FMA* até 

dezembro 

2016 

Municípios 

que 

Possuem 

Planos de 

Ação 

Alvorada de 

Minas 
     

Angelândia Angelândia Angelândia Angelândia   

Aricanduva Aricanduva Aricanduva Aricanduva   

Capelinha Capelinha Capelinha Capelinha   

Carbonita Carbonita 

Couto 

Magalhaes 

de Minas 

Couto 

Magalhaes 

de Minas 

  

Conceição do 

Mato Dentro 

Couto 

Magalhaes De 

Minas 

Datas Datas   

Congonhas do 

Norte 
Datas Diamantina Diamantina Diamantina  

Couto Magalhaes 

de Minas 
Diamantina 

Felício dos 

Santos 

Felício dos 

Santos 
  

Datas 
Felício dos 

Santos 
Itamarandiba Itamarandiba Itamarandiba  

Diamantina Itamarandiba 
Leme do 

Prado 

Leme do 

Prado 
Veredinha  

Felício dos 

Santos 
Leme do Prado Minas Novas 

Minas 

Novas 
  

Gouveia Minas Novas Serro Serro   

Itamarandiba 
São Gonçalo do 

Rio Preto 
Turmalina Turmalina   

Leme do Prado 

Senador 

Modestino 

Gonçalves 

Veredinha Veredinha   

Minas Novas Serro     

Monjolos Turmalina     

Presidente 

Kubistchek 
Veredinha     

Rio Vermelho      

Santo Antônio do 

Itambé 
     

São Gonçalo do 

Rio Preto 
     

Senador 

Modestino 

Gonçalves 

     

Serra Azul de 

Minas 
     

Serro      

Turmalina      

Veredinha      

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

*FMA: Fichas de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação 
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Conforme demonstrado no quadro 05, para a seleção dos municípios 

privilegiou-se dentre os vinte e cinco componentes da SRE/Diamantina, aqueles que se 

localizam no território do Alto Jequitinhonha, dentre os quais, os que sancionaram as 

Leis dos PMes dentro do prazo estabelecido na Lei do PNE e que aderiram ao trabalho 

de monitoramento e avaliação pela SASE/MEC/UNDIME e, ao final, aqueles que 

apresentaram até o mês de dezembro de 2016 as Fichas de Monitoramento e Avaliação 

dos PMEs. A seguir, a escolha de cada critério será explicada. 

   

1. Municípios localizados geograficamente no território do Alto 

Jequitinhonha. 

A opção por privilegiar os municípios do Alto Jequitinhonha se deve ao fato de 

que são maioria entre os que compõem a área de abrangência da Superintendência 

Regional de Ensino de Diamantina, Minas Gerais, totalizando dezesseis
6
 entre os vinte e 

cinco. 

Desse modo, há que se considerar que as características predominantes se 

referem à região mencionada. 

 

2. Municípios que tiveram seus atuais planos aprovados no período de um 

ano em lei específica, a contar da aprovação da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que 

institui o Plano Nacional de Educação. 

Esse critério obedece à lógica da determinação contida no Artigo 8º da Lei 

13.005/2014 que estabelece um prazo de um ano a contar da vigência da Lei para que 

Estados, Distrito Federal e Municípios aprovem em leis próprias seus respectivos planos 

de educação. Considerando que historicamente a superação das questões da educação 

nacional tem sido prorrogada por longos anos, constituiu objeto de específico interesse 

nessa pesquisa averiguar o cumprimento dessa determinação legal pelos municípios 

como um elemento revelador sobre como o tema foi tratado pelos responsáveis em nível 

municipal. 

 

                                                           
6
 Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, 

Felício dos Santos, Leme do Prado, Minas Novas, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino 

Gonçalves, Serro, Turmalina e Veredinha. 
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3. Municípios que aderiram ao trabalho de monitoramento e avaliação dos 

PMEs conduzido pela Rede de Assistência Técnica organizada pela SASE/MEC, 

UNDIME e SEE/MG. 

A escolha desse critério se justifica por dois fatores fundamentais. O primeiro 

fator diz respeito ao reconhecimento do apoio oferecido às equipes municipais para a 

adequação ou elaboração dos Planos de Educação por parte do Ministério da Educação, 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerias, numa demonstração de que se tratou de um movimento 

nacional para a efetivação dos planos iniciado com as Conferencias Nacionais de 

Educação e que atualmente culmina com o trabalho de monitoramento dos planos. O 

segundo fator se refere à iniciativa dos gestores municipais em buscar suporte técnico 

para a estruturação dos seus planos, já que a adesão foi voluntária. Tal atitude longe de 

indicar a produção de planos sem conexão com as realidades locais, indica a 

preocupação de uma integração de ações que pode colaborar para o fortalecimento do 

Sistema Nacional de Educação, uma das finalidades da Lei 13.0005/2014. 

 

4. Municípios que apresentaram as Fichas de Monitoramento e Avaliação 

dos PMEs até o mês de dezembro de 2016. 

Como indicado na justificativa anterior, o monitoramento dos planos de 

educação pode ser entendido como a fase de maior importância na execução dos 

mesmos. Tal ação permite a identificação dos pontos fortes, das fragilidades e, 

principalmente, as eventuais correções de rota para que se cumpram as proposições 

traduzidas em metas e estratégias. A adesão dos municípios ao monitoramento e 

avaliação dos PMEs denota um exercício de extrema relevância, pois a cultura de 

planejamento e monitoramento do que foi planejado não tem sido uma prática constante 

no Brasil. 

 

5. Municípios que possuem Planos de Ações decorrentes dos Planos 

Municipais de Educação. 

Esse critério foi adotado a partir do entendimento de que ao considerar o Plano 

Nacional de Educação como estratégico (vide capítulo III), espera-se que sejam 

construídas capacidades técnicas nos municípios que produzam, a partir das metas e 

estratégias contidas nos Planos de Educação, agendas, planejamentos cotidianos que 

elenquem as ações específicas para a consecução do que preconizam as Leis. Entretanto, 
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nenhum Plano de Ação foi apresentado até o encerramento do período de seleção dos 

municípios para a pesquisa, o que não significa que não existam ou que não tenham sido 

produzidos posteriormente. 

 

4.4 Caracterização dos Municípios Objeto do Estudo. 

 

Após a seleção realizada conforme os critérios propostos, foi possível 

selecionar três municípios para a análise específica, quais sejam: Diamantina, 

Itamarandiba e Veredinha. Os referidos municípios como integrantes da região do Alto 

Jequitinhonha já caracterizada no item 1.3.1. Sendo assim serão apresentados os mapas 

de localização no território de Minas Gerais, um pequeno histórico e um quadro 

contendo informações que permitam uma visão geral dos municípios, bem como a 

visualização das distinções entre os mesmos.  

 

4.4.1 Diamantina 

 

Figura 04: Localização do Município de Diamantina 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina  

 

Segundo Martins (2002) A ocupação na região tem sua origem no final do 

século XVII e início do XVIII em função da mineração do ouro. Por volta de 1729 com 

a descoberta do Diamante, a região ganha especial atenção do império Português que 

passa a estabelecer regras para a exploração visando o controle da produção mineral.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina
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O povoado, inicialmente chamado de Arraial do Tijuco e instalado em 1831, 

foi elevado à categoria de cidade em 1838 com o nome de Diamantina. No final do 

século XVIII, frente à crise internacional do preço do diamante e da diminuição da 

produção, houve investimento em atividades comerciais e industriais, o fez com que a 

cidade exercesse influência no norte mineiro como importante centro comercial, sede de 

serviços públicos e instituições de ensino que receberam estudantes de toda a região, 

além de representatividade política nas esferas estadual e federal durante parte 

significativa do século XX. 

Em 1938 a cidade foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional) e em 1999 recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade. Atualmente, a atividade mineradora é extremamente tímida em função do 

próprio esgotamento natural e das Leis de Proteção Ambiental que levam a novos 

entendimentos sobre a percepção do espaço, relação com o meio ambiente e 

perspectivas de sustentabilidade, inclusive considerando que áreas de mineração 

passaram a compor parques estaduais e nacionais. 

 

4.4.2 Itamarandiba 

 

Figura 05: Localização do município de Itamarandiba 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Itamarandiba  

 

Segundo o Plano Municipal de Educação de Itamarandiba, Minas Gerias, o 

município apresenta a seguinte síntese histórica:  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Itamarandiba
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Embora não se conheça precisamente a origem dos primeiros habitantes das 

terras que hoje formam o município de Itamarandiba, presumem-se que os 

mesmos tenham sido indígenas, possivelmente os bororós. Não existem 

documentos que informem a respeito, no entanto, os antigos nomes das 

fazendas locais, notadamente a “Do Cacique” e “Bororós”, além de utensílios 

encontrados, favorecem tal versão. Quanto aos primeiros civilizados que 

desbravaram a região, da mesma forma a história não é conhecida. Ao tempo 

em que uns asseguram terem sido os antigos habitantes da vila do Fanada, 

hoje Minas Novas, que, em suas caminhadas para contatos com vilas 

vizinhas, prenderam-se à fertilidade e riqueza da terra de Itamarandiba, 

outros admitem, com o apoio do conhecido roteiro de Fernão Dias Pais 

Leme, que foram os habitantes paulistas os primeiros brancos a dominar 

aquelas paragens, isto mais ou menos em 1760. No início, o povoado 

chamou-se São João Batista e foi à procura do ouro e de pedras preciosas que 

motivou a afluência de novos habitantes para o lugar. (Lei Municipal 

2687/2015. p. 53) 

 

Ainda de acordo com o PME de Itamarandiba em 1840, houve a sua elevação à 

categoria de distrito e em 1862 à categoria de vila, passando a ser independente de 

Minas Novas Itamarandiba passou à comarca em 1871, voltando em 1903 a termo 

judiciário, e novamente a comarca através do Decreto de 27 de maio de 1928. 

 

4.4.3 Veredinha 

 

Figura 06: Localização do município de Veredinha 

 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Veredinha (Acesso em 28/02/2017) 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de 

Veredinha, Minas Gerais, apresenta o seguinte histórico: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veredinha
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Veredinha teve seu início como ponto de tropeiros que viajavam com seus 

burros carregados de mercadorias para serem vendidas em outras cidades. 

Com o passar do tempo alguns tropeiros resolveram ficar por aqui, tomaram 

posse de um pedaço de terra, construíram uma vendinha coberta de piteira e 

iniciaram as primeiras plantações de roças. Com a chegada de novos 

moradores para esse pequeno povoado deram o nome de Vendinhas. Por ser 

vendinha a primeira construção. Mais tarde foi construída uma pequena 

capela de N. S. do Patrocínio, local onde existia um antigo cemitério, 

trouxeram uma grande imagem de N. S. do Patrocínio vinda da Itália até 

Diamantina onde foi buscada de burro, pois era o meio de transporte da 

época, chegando em Vendinha no dia 08 de maio de 1851. Em 1877 

mudaram o nome para Vendinha devido as veredas existentes próximo ao 

lugar. Através de pesquisas ficamos que um dos primeiros moradores foi o 

Senhor João Cordeiro de Azevedo. (BRASIL. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br. Acesso em 25/02/2017) 

 

Administrativamente o município de Veredinha passou pelas seguintes fases: 

Criação do distrito ligado a Minas Novas com a denominação de Veredinha, pela Lei 

Provincial nº 2145, de 29-101875 e por Lei Estadual nº 2, de 14-09-1891. Através do 

decreto-lei estadual nº 336, de 27-12-1948, o distrito de Veredinha se desmembra de 

Minas Novas, passando a integrar o município de Turmalina. Em 1995, Pela Lei 

Estadual nº 12.030, de 21/12, o distrito deixa de ser subordinado a Turmalina, sendo 

elevado à categoria de município, instalado em 01 de janeiro de 1997, mantendo a 

denominação de Veredinha e abrangendo o distrito de Mendonça.  

 

4.4.4 Dados Gerias dos Municípios Selecionados. 

 

Tabela 01: Dados Gerais de Diamantina, Itamarandiba e Veredinha. 

 

1 TERRITÓRIO DIAMANTINA ITAMARANDIBA VEREDINHA 

Área em Km² 3.891,659 2.735.753 631.691 

População* 45.880/48.095 32.175/34.462 5.549/5.786 

Ano de instalação 1831 1862 1997 

2 EDUCAÇÃO** 

Total de Escolas Públicas 52 41 10 

Matrículas Educação 

Infantil 
1.611 1.208 207 

Matrículas Anos Iniciais 

Fundamental 
3.026 2.602 414 

Matrículas Anos Finais 

Fundamental 
2.247 2.814 393 

Matrículas Ensino Médio 2.039 1.506 210 

http://cidades.ibge.gov.br/
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Educação de Jovens e 

Adultos 
849 798 200 

Educação Especial 93 0 0 

3 TRABALHO 

População 

economicamente ativa % 
67,1 71,0 72,9 

População desocupada % 7,7 5,5 5,7 

População 

economicamente inativa % 
25,1 23,5 21,5 

*População referente ao censo 2010 /estimada em 2016 

**Dados do Censo Escolar/INEP – 2015 

 

De acordo com as informações constantes na tabela acima, pode-se perceber 

que os municípios diferem entre si pela extensão territorial, população e tempo de 

autonomia administrativa. Quanto aos dados concernentes ao trabalho, os percentuais 

referentes à população economicamente ativa comparados ao volume populacional 

indicam expressividade na medida em que se considera o porte de cada município. 

Cabe observar em relação à educação básica pública que Diamantina possui 

matrículas referentes a 20,51% de sua população estimada em 2016, Itamarandiba 

atende 25,9% da população estimada e Veredinha 24,6%. Embora o grau de capacidade 

financeira para a manutenção dos serviços precise ser dado pelo estudo 

orçamentário/financeiro de cada cidade, os números mencionados indicam a 

proporcionalidade das questões administrativas nos municípios estudados no que tange 

a oferta dos serviços públicos educacionais, demonstrando que cada ente isoladamente 

responde em nível semelhante pelas atribuições. 

 

4.5 Procedimentos de Análise 

 

Gil (2002) informa que a análise do conteúdo normalmente ocorre em três 

etapas: a primeira que pode ser chamada de pré-análise durante a seleção de 

documentos, formulação de hipóteses e preparação para a análise propriamente dita. A 

segunda é a exploração do material e a sua classificação. A terceira seria constituída 

pelo tratamento, inferência e interpretação. 

Desse modo procedeu-se a análise da bibliografia e dos documentos 

selecionados, conforme os momentos a seguir descritos: 
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4.5.1 Primeiro momento: 

 

Para Gil (2002. p. 63) realizar uma análise de conteúdos: 

 

(...) requer a reflexão crítica acerca dos assuntos estudados, de forma tal que 

seja possível identificar controvérsias entre os diferentes autores, identificar 

abordagens teóricas relevantes para o estudo de fenômeno e, se possível, 

optar por uma abordagem teórica capaz de fundamentar o trabalho. Nesse 

sentido, torna-se importante discutir esses assuntos com orientador, com 

pessoas mais experientes no assunto e também com os colegas, já que estão 

envolvidos com problemas semelhantes. 

 

Considerando a natural necessidade de uma compreensão mais aprofundada do 

tema proposto para a pesquisa e também o amadurecimento das reflexões possibilitadas 

pelo estudo, foi de fundamental importância da orientação acadêmica para o tratamento 

ao material da seleção bibliográfica e documental. As primeiras análises se deram 

privilegiando a identificação dos fundamentos históricos e conceituais de planos de 

educação e planejamentos gerais no âmbito das administrações públicas, em especial no 

que concerne a educação. 

Esse movimento de contextualização histórica visou primordialmente a 

abordagem do atual Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 13.005/2014, como 

elemento de articulação da educação brasileira, interpretando-o além da disposição legal 

como um instrumento de avanço ao processo educacional do país. 

 

4.5.2 Segundo momento: 

 

Num segundo momento, a partir da bibliografia consultada, buscou-se analisar 

a estrutura sob a qual foi organizado o estado brasileiro, qual seja o regime federativo, a 

questão da autonomia administrativa dos entes, em especial os municípios e o caráter 

estratégico dos planos nacional e subnacionais de educação à luz das teorias da 

administração que abordam o tema.  

Nessa linha a análise considerou no PNE os aspectos que indicam a sua 

interpretação como um planejamento estratégico para a educação nacional e a sua legal 

e possível indução aos demais entes federados para o planejamento em outros níveis, 

visando à estruturação de um Sistema Nacional de Educação. 
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4.5.3 Terceiro momento: 

 

No terceiro momento prosseguiu-se a análise de conteúdo da documentação 

referente às Leis Municipais instituidoras dos Planos de Educação dos municípios 

selecionados para a pesquisa, Fichas de Monitoramento e Planos de Ações visando 

estabelecer o nexo entre as questões norteadoras e os elementos identificados nos 

documentos. Nessa etapa foram construídas as categorias de análise, quais sejam: I, O 

registro do processo de Elaboração dos Planos Municipais de Educação: Cumprimento 

dos prazos legais, representação e participação; II, Prioridades do PME: a Formação 

Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação Básica; III, Do Plano Nacional de 

Educação aos Planos Municipais de Educação: os instrumentos de Planejamento e 

alinhamento entre as políticas. 

Para que se estabeleça o nexo às análises realizadas em cada categoria, no 

capítulo seguinte, serão apresentados os resultados articulados entre si em consonância 

com as principais bases teóricas que sustentam a presente pesquisa. 
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5 - O PLANEJAMENTO EM ANÁLISE: O PME EM DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa em 

consonância com os principais fundamentos teóricos discutidos nos capítulos um e dois 

e de acordo com os procedimentos metodológicos previstos para o desenvolvimento do 

trabalho.  

Assim, pode-se mencionar que a análise de conteúdos foi organizada por meio 

de uma fundamentação teórica pautada nos estudos de Franco (2005, 2014). A autora 

considera que o procedimento de análise, historicamente, antecede a reflexão científica, 

já que visa o significado do objeto segundo a perspectiva teórica do pesquisador 

devidamente ancorada na proposta de um dado estudo que nasce da observância de um 

problema, cuja origem é o senso comum.  

Desse modo, o intento de analisar o conteúdo da documentação que subsidia a 

presente pesquisa visa à identificação de elementos que evidenciem exercícios de 

planejamento por parte dos municípios, fidelidade a princípios legais e a atribuições 

pertinentes a cada ente federado em atenção ao regime de colaboração e, nos casos aqui 

estudados, o tratamento dado, nas estratégias dos PMEs, a formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação básica e ao alinhamento dos planos a outros instrumentos 

de planejamento da gestão pública municipal para, assim, colaborar com a construção 

do caráter de cientificidade exigido pela pesquisa. 

Por se tratar da análise de uma política pública, fez-se necessário buscar um 

referencial teórico que subsidie as reflexões sobre as variáveis que incidem sobre a sua 

concepção, formulação e aplicação/revisão/reformulação. Sendo assim, a análise desse 

ciclo, em especial de políticas educacionais está proposta, conforme segue. 

Jefferson Mainardes (2006) apresenta uma abordagem do ciclo de políticas 

públicas com base nos estudos dos autores Stephen Ball e Richard Bowe, pesquisadores 

ingleses da área de políticas educacionais. Os referidos autores propõe em 1992 que o 

ciclo das políticas seria contínuo e composto por três contextos distintos, quais sejam: o 

contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. 

Posteriormente em 1994, os autores expandem os ciclos acrescentando mais dois 

contextos. O contexto dos resultados e o contexto da estratégia política. No presente 

estudo interessam especificamente os três contextos originais. 

Segundo Mainardes (2006), o primeiro contexto é o da Influência. Tal contexto 

abriga o início das políticas públicas e da construção dos discursos políticos, quando os 
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grupos representantes de interesses se articulam para influenciar a elaboração e a 

finalidade das políticas a serem construídas. É nesse ambiente que são defendidas 

concepções que serão a base ideológica dos discursos. Os atores envolvidos nesse 

contexto representam órgãos oficiais de governos, partidos políticos e organizações 

sociais diversas. 

O contexto do texto representa a produção dos textos políticos diretos em 

articulação com a linguagem do interesse público mais geral, porém como resultado de 

acordos e disputas políticas. Nesse contexto, as disputas e acordos tem lugar nas leis, 

manifestos políticos, documentos bases de formulação de propostas, comentários 

formais ou informais sobre estes e divulgações em mídias. No presente trabalho 

consideram-se tais textos os Planos Municipais de Educação e sua articulação com o 

Plano Nacional de Educação e outros instrumentos de planejamento da educação 

pública municipal. 

O contexto da prática é representado pelo local de possibilidade de verificação 

dos efeitos da política aplicada. Os autores chamam a atenção para o fato de que as 

políticas não são apenas implantadas, mas estão sujeitas às interpretações e recriações. 

No caso dos Planos de Educação, esses estão sujeitos, a partir de um monitoramento e 

avaliação, a adequações que permitam a sua exequibilidade. 

Tal abordagem se adequa às proposições do presente estudo, posto que ao 

tratar as categorias de análise que estruturam a incursão sobre políticas públicas 

educacionais em vigor, especificamente os Planos de Educação dos municípios 

selecionados, não se pode prescindir de considerar esses três contextos indispensáveis à 

sua compreensão, embora, como alerta o autor, tais contextos se inter-relacionem, mas 

não obedeçam obrigatoriamente uma sequência. 

Essas premissas serão constatadas na apresentação das categorias de análise: O 

registro do processo de Elaboração dos Planos Municipais de Educação: cumprimento 

do prazo legal, representação e participação; Prioridades do PME: A Formação Inicial e 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica e Do Plano Nacional de Educação aos 

Planos Municipais de Educação: os instrumentos de planejamento e alinhamento entre 

as peças orçamentárias, demonstradas a seguir. 

 

5.1 Categoria I - O registro do processo de Elaboração dos Planos Municipais de 

Educação: cumprimento do prazo legal, representação e participação  
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Na presente categoria de análise pretendeu-se, em maior abrangência, verificar 

o cumprimento pelos municípios componentes do Alto Jequitinhonha, sob a jurisdição 

da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, MG, do disposto no Artigo 8º 

da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que preconiza o prazo de um ano a contar da 

publicação da referida Lei para que os Estados, Distrito Federal e Municípios 

elaborassem os seus respectivos Planos de Educação.  

Do ponto de vista específico, tomando por base os três municípios selecionados 

segundo os critérios estabelecidos no capítulo metodológico, pretendeu-se responder às 

questões elencadas na subcategoria 2 do quadro 06, apresentado a seguir, a partir da 

análise dos documentos, também nele indicados. 

  

QUADRO 06: Descritivo da Categoria de Análise I 

 

Categoria I – O registro do processo de elaboração dos Planos Municipais de 

Educação: Cumprimento do prazo legal, representação e participação. 

Questões Documento 

 Subcategoria 1. Da Elaboração à 

aprovação nas instâncias legais no 

município.  

As equipes responsáveis pela elaboração 

dos Planos Municipais de Educação do 

universo estudado concluíram os trabalhos 

dentro da previsão estabelecida pela Lei 

13.005/2014? 

Subcategoria 2. Representação e 

Participação: O que os registros desvelam 

sobre: 

A) A constituição da equipe responsável 

pela elaboração do PME. 

B) A divulgação da Audiência Pública 

do PME para a comunidade. 

C) A participação na Audiência Pública 

para aprovação do PME. 

 Planos Municipais de 

Educação dos municípios objetos de 

pesquisa integrantes da SRE 

Diamantina. 

 Leis, Decretos e Portarias 

referentes aos Planos Municipais de 

Educação. 

 Relatórios de Elaboração dos 

PMEs. UNDIME; SASE/MEC e 

SEE/MG. 

 Listas de presença, convites, 

ofícios, protocolos e atas de 

Audiências Públicas para aprovação 

do PME. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Objetivando a contextualização do processo de análise pelo qual o pesquisador 

vivenciou, em especial durante a organização da estrutura de análise da categoria I, cabe 

em primeiro lugar justificar a importância da organização do quadro 5, tendo em vista 

que o mesmo possibilitou um esboço do caminho a se seguir.  
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Em segundo lugar mencionar que ao analisar as Leis instituidoras dos Planos 

Municipais de Educação, relatórios, listas de presença e atas de audiências públicas 

(para aprovação do texto do PME e encaminhado às Câmaras Municipais), procedeu-se 

a verificação da constituição das equipes municipais responsáveis pela elaboração dos 

planos, da divulgação das atividades realizadas para a construção dos PMEs, das etapas 

cumpridas para a realização do trabalho e do encaminhamento às Câmaras Municipais 

para a aprovação e posterior sanção pelo Executivo Municipal, bem como da 

participação da sociedade no processo, conforme abordado no item 2.5 deste trabalho. 

Tais procedimentos possibilitaram a composição do quadro 6, apresentado adiante, 

contendo a síntese do processo de elaboração dos PMEs  

A seguir serão apresentados os resultados da investigação referente à categoria 

I, organizados por meio da apresentação das subcategorias 1 e 2, neste estudo 

denominadas: Elaboração do PME: Da elaboração à aprovação nas instâncias legais do 

município e O PME e a constituição das comissões organizadoras: o que se tem a 

desvelar? 

 

5.1.1 . Subcategoria 1: Elaboração do PME: Da elaboração à aprovação nas 

instâncias legais do município  

 

A fim de que se possa responder se equipes responsáveis pela elaboração dos 

Planos Municipais de Educação do universo estudado concluíram os trabalhos dentro da 

previsão estabelecida pela Lei 13.005/2014, constante da subcategoria 1 do quadro 05, 

foram analisadas as leis instituidoras dos PMEs e os relatórios do processo de 

elaboração dos planos produzidos pelos técnicos responsáveis pela orientação das 

equipes municipais. 

Interessa especialmente retomar quais são os municípios componentes do Alto 

Jequitinhonha, já referenciados no quadro 05, sob a jurisdição da Superintendência 

Regional de Diamantina e apresentar o quantitativo de sua produção final. Nesse 

contexto, produção final significa a Lei que institui o PME devidamente sancionada e 

publicada até o dia 26 de junho de 2015, ou seja, um ano após a publicação da Lei 

Federal n° 13.005/2014, em observação ao seu artigo 8º, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 07: Posição dos Municípios em relação ao PME um após a publicação 

da Lei 13.005/2014 que estabelece o PNE. 
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OBSERVAÇÕES 

Angelândia        X  

Aricanduva        X  

Capelinha        X  

Carbonita      X   

Aguarda 

conclusão do 

Legislativo 

Couto Magalhães        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

Datas        X  

Diamantina        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

Felício dos 

Santos 
       X  

Itamarandiba        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

Leme do Prado        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

Minas Novas        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

São Gonçalo do 

Rio Preto 
      X  

Aguarda 

encaminhamento 

do Legislativo ao 

Executivo 

Senador Mod. 

Gonçalves 
     X   

Aguarda 

conclusão do 

Legislativo 

Serro        X 

Lei Sancionada e 

enviada para a 

SEE/MG 

Turmalina        X  
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Veredinha        X  

TOTAL 16     02 01 13  

 

LEGENDA:  

Etapas Concluídas  

Posição em 26 /06/2015 X 
Fonte: Minas Gerais. SEE/MG. UNDIME/MG. Relatório Demanda 15. Avaliadores UNDIME 3 SEE 3. 

SASE/MEC Elaboração/Adequação dos Planos Decenais Municipais de Educação. Belo Horizonte. 

(2015) Elaborado pelo pesquisador. 

 

A leitura do quadro 07 revela que na data de 26 de junho de 2015, período 

imediatamente posterior ao prazo final estabelecido na Lei 13.005/2014, dos dezesseis 

(16) municípios, quatorze (14) tiveram suas Leis de PMEs aprovadas de acordo com o 

prazo orientado no Plano Nacional de Educação, dos quais treze (13) concluíram todo o 

processo com a sanção da Lei Municipal pelo Executivo, entre os quais os três 

municípios selecionados para a análise específica deste trabalho encontram-se incluídos, 

a saber: Diamantina, Itamarandiba e Veredinha.  

O quadro 6 desvela ainda que, na referida data, dois (2) municípios 

encaminharam os projetos de Lei para a apreciação das Casas Legislativas e 

aguardavam a conclusão dos trabalhos das Câmaras e (1) um, aguardava o retorno da 

Lei aprovada para a sanção do Executivo. 

Frente ao exposto, fica evidente o cumprimento do prazo pela maioria das 

equipes envolvidas com a produção dos Planos Municipais de Educação dos municípios 

do Alto Jequitinhonha pertencentes à área de abrangência da SRE/Diamantina/MG. Tal 

circunstância leva a inferir sobre uma possibilidade de percepção por parte das equipes 

gestoras dos municípios sobre a função de tal plano como uma ferramenta de 

planejamento, auxiliar na construção de políticas públicas educacionais locais. 

 

5.1.2 Subcategoria 2 – Representação e Participação: O que se tem a desvelar? 

 

Para a averiguação das questões elencadas na subcategoria 2, foram analisados 

a documentação dos três municípios selecionados para a pesquisa, a saber: Diamantina, 

Itamarandiba e Veredinha, composta por Leis, Decretos, Portarias instituidoras de 

comissões coordenadoras representativas da sociedade e equipes técnicas
7
 para 

                                                           
7
 As atribuições das Comissões Coordenadoras e Equipes Técnicas se encontram descritas no capítulo 2, 

item 2.5.1, página 47. 
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elaboração dos Planos de Educação; Ofícios/convites para audiências públicas, 

protocolos de correspondências e listas de presença das audiências públicas para 

construção e referendo dos planos a serem encaminhados para as Câmaras Municipais. 

Assim, ao se prosseguir com a análise faz-se necessário avançar com as 

construções, por meio da organização de quadros, bem como retomar tabelas anteriores 

para as considerações pertinentes. 

 

5.1.2.1 Subcategoria 2: Item A) A constituição da equipe responsável pela 

elaboração do PME. 

 

QUADRO 08: Constituição das Comissões Representativas da Comunidade 

responsáveis pela elaboração dos PMEs 

Diamantina 

Decreto 317/2014 

Itamarandiba 

Decreto 4095/2014 

Veredinha 

Decreto 537/2014 

Educação Básica: 

APAE; 

Escolas Particulares; 

SRE; 

Escolas Municipais. 

Ensino Superior: 

Universidades Públicas; 

Instituições Particulares. 

Ensino 

Profissionalizante: 

SENAC; 

UAITEC. 

Setores Sociais: 

Sindicato dos Servidores 

Municipais; 

Poder Legislativo; 

Conselho do FUNDEB; 

SindUTE; 

Conselho Tutelar, 

CMDCA; 

Conselho Municipal de 

Educação; 

Vila Educacional de 

Meninas. 

Poder Executivo 

Poder Legislativo 

Rede Estadual de Ensino 

Rede Municipal de Ensino 

Rede Particular de Ensino 

Educação Infantil 

APAE 

Conselho Municipal de 

Educação 

Superintendência Regional 

de Ensino 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

Supervisores pedagógicos 

Professores da rede 

Municipal 

Pais de alunos 

Pastoral da Criança 

Coordenadores de Escolas 

Municipais 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Secretaria Municipal de 

Cultura, Esportes e Lazer 

Centro de Referencia da 

Assistência Social 

Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

Policia Militar 

ADECAVE: Associação de 

Desenvolvimento da 

Criança e do Adolescente 

de Veredinha 

 

Fontes: Decretos municipais: Diamantina 317/2014; Itamarandiba 4095/2014; Veredinha 537/2014. 

Elaborado pelo pesquisador 

 

No que diz respeito ao item A da Subcategoria 2, a composição das comissões 

representativas da sociedade e responsáveis pela coordenação dos trabalhos de 
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elaboração dos Planos Municipais de Educação nos municípios estudados revela que os 

executivos municipais, a quem cabia a indicação dos membros, buscaram ampliar a 

abrangência da representação.  

Considerando-se o porte dos municípios e a dimensão de suas redes 

educacionais (vide Tabela 01), observa-se que a composição das comissões envolveu 

vários atores e segmentos sociais. Tal fato demonstra que houve um movimento 

importante para a democratização da construção dos Planos Municipais de Educação, 

uma vez que: “a capacidade de interlocução entre os setores dos governos com as 

representações da sociedade civil será preciosa para estabelecer um patamar de 

confiança que permita avançar no sentido da definição das ações conjuntas”. (BRASIL, 

2014, p, 20). 

 

5.1.2.2 Subcategoria  2: Itens B) A divulgação da Audiência Pública do PME para 

a comunidade e  C) A participação na Audiência Pública para aprovação do PME. 

 

QUADRO 09: Instituições Convidadas Para Participar da Audiência Pública do 

PME e Comparecimento em Diamantina/MG 

 

Instituições convidadas 
Instituições 

Presentes 
Especificidades 

Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM 

X 
Professores e estudantes de 

Graduação e de Pós-graduação 

Superintendência Regional de 

Ensino de Diamantina 
X Técnicos e Gestores 

Escolas Estaduais 

 
X 

Professores, Diretores, Supervisores, 

Inspetores, Técnicos, profissionais 

de Serviços Gerais e representação 

de pais. 

Escolas Municipais X 

Professores, Diretores, Supervisores, 

Inspetores, Técnicos, profissionais 

de Serviços Gerais e representação 

de pais. 

Escolas Particulares X Incluindo o ensino superior 

Convites impressos dirigidos a 

diversas instituições. 
X 

APAE, Conselhos de controle social, 

Polícia Militar, Polícia Civil 

Câmara Municipal X  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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As informações contidas no quadro 09 indicam que a quantidade de 

instituições convidadas para a Audiência Pública do PME em Diamantina foi bastante 

significativa, considerando os diversos segmentos elencados. 

Cabe considerar algumas especificidades da cidade como, por exemplo, o fato 

de que em seu território se encontram presentes as sedes da Superintendência Regional 

de Ensino, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do Instituto 

Federal do Norte de Minas, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Instituições de 

Ensino Superior particulares, como a UNOPAR e Escolas particulares de Educação 

Básica, o que, por si, tende a ampliar o volume de participantes de diferentes 

instituições.  

 

QUADRO 10: Instituições Convidadas Para Participar da Audiência Pública do 

PME em Itamarandiba/MG 

Instituições convidadas 
Instituições 

Presentes 
Especificidades 

Câmara Municipal X  

Escolas Estaduais X 
Número expressivo de 

participantes 

Escolas Municipais X 
Número expressivo de 

participantes 

Escolas Privadas   

Conselho Tutelar X  

Sindisita/IMSPI   

Outros Segmentos da Gestão 

Municipal 
  

Ministério Público e Juiz   

Polícia Civil   

Polícia Militar   

Representação do Ensino Superior X 
Polo UAB/IFNMG 

UNIMONTES 

APAE X  

Associação Comercial   

EMATER   

Superintendência Regional de Ensino 

de Diamantina 
X  

Igrejas X  

Instituições diversas X Bancos e INSS 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 



98 

 

 

Quanto à divulgação na comunidade, a análise da documentação revela que 

houve empenho da Comissão Representativa para a Elaboração do PME em 

Itamarandiba, considerando o porte da cidade e o número de instituições. 

Das dezoito instituições convidadas, praticamente a metade se fez representar 

na audiência pública, considerando que foram agrupadas em uma mesma classificação 

Secretarias Municipais, Ministério Público e Juizado, instituições diversas como 

autarquias e bancos, além de igrejas. 

 

QUADRO 11: Instituições Convidadas Para Participar da Audiência Pública do 

PME em Veredinha/MG 

 

Instituições convidadas 
Instituições 

Presentes 
Especificidades 

Escolas Estaduais X Número expressivo de participantes 

Escolas Municipais X Número expressivo de participantes 

Secretaria Municipal de 

Educação 
X  

Secretaria Municipal de Finanças X  

Secretaria Municipal de Cultura X  

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 
X  

ADECAVE X  

Câmara Municipal X  

SRE Diamantina X Dois profissionais presentes 

Polícia Militar X  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 A análise do quadro 11 revela que no município de Veredinha todas as 

instituições convidadas à Audiência Pública do PME compareceram ao evento. 

Observa-se que o número de entidades convidadas, dez, das quais quatro são Secretarias 

Municipais, pode estar associado ao porte do município (vide tabela 01, p. 83), o que, 

no entanto, proporcionalmente indica uma participação expressiva. 

É importante destacar que nos três municípios analisados a presença dos 

professores da educação básica das redes municipais e estaduais de educação nas 
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Audiências Públicas foi significativa, constituindo-se, mesmo, na maioria do público 

envolvido. Essa circunstância parece óbvia em função da seara de atuação e do número 

de profissionais que atua nas redes públicas de ensino. 

No caso de Diamantina e Itamarandiba, profissionais do ensino superior 

também integram a lista de presença das audiências públicas, o que se explica pela 

presença de instituições desse nível nos territórios. Quanto à Diamantina, cabe destacar 

o registro da participação da representação de pais de estudantes da educação básica. 

Ressalta-se ainda que não se inclui entre os objetivos desta pesquisa a 

identificação das causas do não comparecimento de setores específicos da sociedade nas 

audiências públicas. Entretanto, chamou a atenção o fato que nas listas de presença não 

consta nenhum registro de participações nas audiências para além daquelas referentes às 

representações das instituições convidadas. Não há registros de profissionais liberais ou 

de cidadãos desvinculados a instituições que tenham participado das audiências.  

Tal situação sugere que, embora tenha ocorrido plena divulgação dos 

procedimentos de elaboração dos Planos Municipais de Educação, bem como das 

audiências públicas, não houve grande interesse na participação por parte das 

comunidades pertencentes aos municípios envolvidos no estudo, ou seja, o primeiro 

passo foi dado, mas ainda é necessária uma apropriação por parte da comunidade da 

finalidade e importância dos documentos como o PME que tem uma função de 

planejamento das ações a serem priorizadas em todo o território do município. 

 

5.2 Categoria II – Prioridades do PME: A Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica. 

 

Nessa categoria será analisada a ênfase dada pelas gestões dos municípios 

selecionados para as Metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação que versam 

respectivamente sobre formação inicial e continuada dos profissionais da educação 

básica, no que diz respeito à coerência das atribuições próprias de cada ente, 

planejamento e articulação institucional.  

A partir dessa análise foi possível também perceber a demanda dos municípios 

por tais processos de formação respaldados pelo princípio da gestão democrática da 

Educação, traduzidos na Lei do PME. 
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QUADRO 12: Síntese da Categoria de Análise II 

 

Categoria II – Prioridades do PME: A Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica 

Questões Documento 

Subcategoria 1 Análise da coerência e 

alinhamento dos PMEs ao PNE a partir das 

Metas 15 e 16: 

É possível identificar fidedignidade às atribuições 

próprias de cada ente federado nos textos das metas 

dos PMEs correlatas às Metas 15 e 16 do PNE? 

Subcategoria 2 Análise da coerência e 

alinhamento dos PMEs ao PNE a partir das 

Estratégias das Metas 15 e 16: 

A) É possível identificar estratégias que 

indiquem planejamento para atendimento às 

demandas por formação que contemplem docentes 

e demais profissionais que atuam na educação 

básica? 

B) É possível identificar estratégias de 

formação que revelem a integração das diversas 

instituições educacionais presentes no território? 

 Planos Municipais de 

Educação dos municípios 

localizados no Alto 

Jequitinhonha, integrantes da 

SRE-Diamantina e 

selecionados para a pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

De acordo com Brasil (2014) o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, 

é composto por 20 metas e centenas de estratégias que abrangem diversos organizados a 

partir de diretrizes que são resultados de um consenso construído pela sociedade 

brasileira ao longo de anos de debates que visam dar respostas às inúmeras questões 

diretamente ligadas à necessidade de avanço da educação como política pública.  

Sendo assim, para a realização do estudo previsto nessa categoria, foi 

necessária a seleção de metas que pudessem representar questões fundamentais da 

educação básica, já que é uma etapa maciçamente presente e parte da responsabilidade 

dos municípios, para que se procedesse a uma reflexão pontual, segura e colaborativa, 

pois as:  

 

Metas 15 e 16. Estabelecem a necessidade de organização de uma política 

nacional de formação para todos os profissionais da educação e não apenas 

para o magistério. Isso fica comprovado com a previsão de que deve ser 

fomentada a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior para profissionais que atuam em todas as áreas da educação. Ainda, 

que até o final da vigência do PNE, metade dos profissionais do magistério 

deverão concluir formação em nível de pós-graduação. E, por fim, a oferta de 
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formação continuada na área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. (UNDIME, 2017. p. 

44) 

 

Desse modo, optou-se pelas prioridades definidas pelos municípios objetos da 

pesquisa previstas em suas metas correlatas as Metas 15 e 16 da Lei 13.005/2014 que 

institui o Plano Nacional de Educação, a partir do entendimento de que a formação 

profissional inicial e continuada são aspectos essenciais do exercício educacional em 

qualquer etapa, mormente na educação básica, em especial a educação infantil e os anos 

iniciais constitucionalmente responsabilidades dos municípios. 

É importante ressaltar que os Planos subnacionais,
8
 obedecendo à disposição 

do Artigo oitavo da Lei 13.005/2014 que institui o PNE, foram concebidos a partir da 

orientação de alinhamento temático, o que não os torna necessariamente idênticos em 

termos de ordem, numeração ou estratégias visto que cada ente federado deve se ater a 

sua responsabilidade constitucional e realidade local.  

Sendo assim, pode haver, inclusive, número diferente de metas e estratégias em 

diferentes planos, bem como não haver coincidência na numeração das metas em 

relação ao PNE. Casos típicos serão percebidos na apresentação das metas dos 

documentos dos municípios de Itamarandiba e Veredinha onde são abordados os temas 

formações inicial e continuada dos profissionais da educação básica de maneira 

coerente, porém com a numeração distinta daquela verificada no PNE, ao contrário do 

PME de Diamantina que apresenta coincidência de numeração e temas com o PNE até a 

meta de número 20. Entretanto, conta com mais duas metas que contemplam aspectos 

relevantes da educação nacional, definidas como prioridades pelo município, conforme 

transcrito a seguir: 

 

META 21: Ampliar, até 2024, as Escolas do Campo com oferta de ensino 

contextualizado na realidade das populações do campo, das comunidades 

mais carentes do município de Diamantina e dos 50% (cinquenta por cento) 

mais pobres atendendo a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, de 

modo a concluir a Educação Básica.  

 

META 22: Desenvolver, nos próximos 05 (cinco anos), políticas e 

programas educacionais, de forma intersetorial, que visem à implementação 

do PNE, em articulação com o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

                                                           
8
 Relativo a uma parte ou região de uma nação. Uma divisão administrativa, entidade subnacional, ou 

subdivisão de país é uma parte de um país ou outra divisão política, estabelecida para o propósito do 

governo. Divisões administrativas são certo grau de autonomia concedida, são obrigados a gerir a si 

mesmos através de seu próprio governo local. O sentido do termo aqui empregado leva em consideração a 

estrutura federativa brasileira, observada a autonomia dos entes. 
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Raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana, o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Plano Decenal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Plano de Políticas para as Mulheres, 

e a Lei nº 9795/99 – Lei da Política Nacional de Educação Ambiental e 

Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea), Estatuto da Igualdade 

Racial. (DIAMANTINA, MG. Lei nº 3880/2015, p. 45) 

5.2.1 Subcategoria 1. Análise da coerência e alinhamento dos PMEs ao PNE a 

partir das Metas 15 e 16 

 

A seguir serão apresentadas as metas do Plano Nacional de Educação que 

tratam da formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, bem 

como as metas correlatas presentes nos Planos Municipais de Educação, objetos da 

presente pesquisa. 

  

QUADRO 13: Meta 15 do PNE X Metas dos PMEs 

 

Plano Nacional de 

Educação Meta 15 

PME Diamantina 

Meta 15 

PME 

Itamarandiba 

Meta 14 

PME Veredinha 

Meta 13 

Garantir, em 

regime de 

colaboração entre a 

União, os Estados, 

o Distrito Federal e 

os Municípios, no 

prazo de 1 (um) ano 

de vigência deste 

PNE, política 

nacional de 

formação dos 

profissionais da 

educação de que 

tratam os incisos I, 

II e III do caput do 

art. 61 da Lei no 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 

assegurado que 

todos os 

professores e as 

professoras da 

educação básica 

possuam formação 

específica de nível 

superior, obtida em 

curso de 

Garantir, em 

regime de 

colaboração com a 

União e com o 

Estado, que todos 

os professores da 

educação básica 

possuam formação 

específica de nível 

superior, obtida em 

curso de 

licenciatura na área 

de conhecimento 

em que atuam, até 

2015, aderindo à 

política nacional de 

formação dos 

profissionais da 

educação de que 

tratam os incisos I, 

II e III do caput do 

art. 61 da Lei nº 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

Assegurar em 

regime de 

colaboração entre a 

União, o Estado e 

o Município, que 

todos os 

professores da 

educação básica 

possuam formação 

específica de nível 

superior, obtida em 

curso de 

licenciatura na área 

de conhecimentos 

em que atuam. 

Garantir, em 

regime de 

colaboração entre a 

União, o Estado e 

o Município, no 

prazo de 1 (um) 

ano de vigência 

deste PME, 

política nacional de 

formação dos 

profissionais da 

educação de que 

tratam os incisos I, 

II e III do caput do 

art. 61 da Lei n° 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 

assegurado que 

todos os 

professores e 

professoras da 

educação básica 

possuam formação 

específica de nível 

superior, obtida em 

curso de 

licenciatura na área 
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licenciatura na área 

de conhecimento 

em que atuam. 

de conhecimento 

em que atuam. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A análise dos textos referentes à meta 15 do PNE revela que nos PMEs nos três 

municípios estudados houve a preocupação de excluir da redação o ente Distrito 

Federal, dada a incompatibilidade de sua relação com os municípios no que diz respeito 

ao princípio da colaboração. Observa-se ainda a coerência em manter o verbo 

“Garantir” e em empregar o verbo “Assegurar” uma vez que o tema da meta indica um 

esforço concentrado e colaborativo que, não elide, portanto, a participação de todos os 

entes em sua consecução.  

Quanto ao texto disposto na quarta coluna, referente ao PME de Veredinha, 

observa-se que ao mencionar “Política nacional de formação de professores” a Lei 

sugere atuação em uma seara que cabe à união. Entretanto, isso não significa 

necessariamente prejuízos ao ente federado, visto que o sentido proposto é facilmente 

compreendido. 

Sendo assim, é razoável a interpretação de que na elaboração do plano não se 

pretendeu ultrapassar os limites constitucionais de atuação federativa, pois, de acordo 

com Saviani (2014) a responsabilidade constitucional dos municípios em matéria de 

educação não abrange a formação inicial de professores se limitando a, conforme o 

Inciso VI do Artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Artigo 30 (...) 

VI. manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental. 

 

Contudo, é prudente o apontamento dos ajustes necessários tendo em vista a 

fidedignidade exigida por um texto legal. 

 

QUADRO 14: Meta 16 do PNE X Metas dos PMEs 

 

Plano Nacional de 

Educação Meta 16 

PME Diamantina 

Meta 16 

PME 

Itamarandiba 

Meta 13 

PME Veredinha 

Meta 14 

Formar, em nível 

de pós-graduação, 

50% (cinquenta por 

Incentivar a 

formação, em nível 

de pós-graduação, 

Incentivar 

gradualmente o 

aumento do 

Formar, em nível 

pós-graduação Lato 

Sensu, 50% 
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cento) dos 

professores da 

educação básica, 

até o último ano de 

vigência deste 

PNE, e garantir a 

todos (as) os (as) 

profissionais da 

educação básica 

formação 

continuada em sua 

área de atuação, 

considerando as 

necessidades, 

demandas e 

contextualizações 

dos sistemas de 

ensino. 

de 50% (cinquenta 

por cento) dos 

professores da 

educação básica, 

até 2024, e garantir 

a todos os 

profissionais da 

educação básica 

formação 

continuada em sua 

área de atuação, 

considerando as 

necessidades, 

demandas e 

contextualizações 

dos sistemas de 

ensino. 

número de 

matrículas na pós-

graduação lato 

sensu. 

(cinquenta por 

cento) dos 

professores da 

educação básica, 

elevar o percentual 

de professores em 

pós-graduação 

Stricto Sensu 

(mestrado e 

doutorado) em 5% 

até o até o último 

ano de vigência 

deste PME, e 

garantir a todos (as) 

os (as) 

profissionais da 

educação básica 

formação 

continuada em sua 

área de atuação, 

considerando as 

necessidades, 

demandas e 

contextualizações 

dos sistemas de 

ensino. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

De acordo com os textos correlatos à Meta 16 do Plano Nacional de Educação 

constantes nas leis dos PMEs privilegiados no presente estudo, resta claro a adequação 

às especificidades municipais. Destaca-se o uso do termo “incentivar” nos textos de 

Diamantina e Itamarandiba, conforme reproduzido na segunda e na terceira colunas do 

quadro 14. Tal expressão indica o empenho na consecução da meta sem, contudo, 

registrar uma obrigatoriedade de ações que não cabem aos municípios.  

Observou-se no enunciado da Meta 13 do PME de Itamarandiba que não houve 

a proposição de um percentual, nos moldes do que se encontra orientado na Meta 15 do 

PNE. Outro ponto a ser evidenciado é que o referido enunciado indica aumento 

gradativo de matrículas em programas Lato Senso sem determinar a especificidade dos 

professores e profissionais da educação básica, embora em outras metas do PME 

tenham sido identificadas estratégias que abordam a formação continuada como, por 

exemplo, as que tratam de educação especial, alfabetização e melhoria dos índices da 

educação básica que não se constituem objeto do presente estudo. 
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Quanto ao munícipio de Veredinha alerta-se para a reprodução do verbo 

“formar”, quarta coluna do quadro 14, já que a formação em nível de pós-graduação não 

se constitui uma obrigatoriedade do ente município. Nesse caso cabe também o bom 

senso de considerar que o conteúdo da mensagem não foi literal. Entretanto, considera-

se tratar de um texto componente de uma lei, o que remete a sua necessária adequação.  

No que diz respeito à formação stricto senso, ainda se tratando do PME de 

Veredinha, observou-se que na organização do texto da meta 13 houve a intenção de 

abarcar outro tema constante no PNE, o que pode ser interpretado como uma forma de 

aperfeiçoar o documento, indicar medidas colaborativas para a formação dos munícipes, 

uma vez que a atuação do município nessa etapa de formação não se constitui uma 

obrigação. 

 

5.2.2 Subcategoria 2 Análise da coerência e alinhamento dos PMEs ao PNE a 

partir das Estratégias das Metas 15 e 16 

 

Em função da extensidade da Lei 13.005/2014 que institui o PNE e das Leis 

Municipais 3880/2015, 2687/2015 e 427/2015 que instituem, respectivamente, os 

Planos Municipais de Educação de Diamantina, Itamarandiba e Veredinha, em seguida, 

serão destacadas apenas as estratégias correlatas às metas 15 e 16 do Plano Nacional de 

Educação presentes nos Planos Municipais de Educação mencionados consideradas 

passíveis de colaborar para a elucidação dos questionamentos apresentados na 

Subcategoria 2, conforme o Quadro 11 descritivo da categoria de análise.  

 

QUADRO 15: Estratégias Correlatas a Meta 15 do PNE presentes nos PMEs 

referentes à questão A do Bloco 2 

 

Diamantina Itamarandiba Veredinha 

15.1) realizar diagnóstico 

das necessidades de 

formação de profissionais 

da educação básica e da 

capacidade de 

atendimento, por parte de 

instituições públicas de 

educação superior 

existentes no Município e 

região; 

 13.1) atuar, 

conjuntamente, com base 

em plano estratégico que 

apresente diagnóstico das 

necessidades de formação 

profissionais da educação 

e da capacidade de 

atendimento, por parte das 

instituições públicas e 

comunitárias de educação 
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15.7) mapear a demanda 

de formação em nível 

médio na modalidade 

normal aos docentes, não 

licenciados ou licenciados 

em área diversa de sua 

atuação e solicitar cursos e 

programas especiais para 

assegurar formação 

específica na educação 

superior, nas respectivas 

áreas de atuação; 

superior existentes dos 

Estados, defina obrigações 

recíprocas entre os 

partícipes; 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

QUADRO 16: Estratégias Correlatas a Meta 16 do PNE presentes nos PMEs 

referentes ao item A da Subcategoria 2. 

Diamantina Itamarandiba Veredinha 

16.1) realizar, em regime de 

colaboração com a União e 

com o Estado, o 

planejamento estratégico para 

dimensionamento da 

demanda por formação 

continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das 

instituições públicas de 

educação superior, de forma 

orgânica e articulada às 

políticas de formação do 

Estado e do Município; 

 14.1) participar, em regime 

de colaboração, do 

planejamento estratégico para 

dimensionamento da 

demanda por formação 

continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das 

instituições públicas de 

educação superior, de forma 

orgânica e articulada às 

políticas de formação do 

Estado e do Município; 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Ao realizar a análise dos quadros 14 e 15, tomando-se como referencial a 

questão: é possível identificar estratégias que indiquem planejamento para atendimento 

às demandas por formação que contemplem docentes e demais profissionais que atuam 

na educação básica? Pode-se evidenciar que os municípios de Diamantina e Veredinha 

indicaram em seus documentos estratégias para o planejamento do atendimento às 

previsões das metas correspondentes.  

Destaca-se no texto que compõe tais documentos a utilização dos termos 

“mapear”, “diagnóstico”, “dimensionamento de demanda”. Todos esses termos sugerem 

a ideia de planejamento, de preparação para o enfrentamento das eventuais lacunas na 

área abordada pelas Metas 15 e 16.  
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No que se refere ao PME de Itamarandiba, embora não tenha sido constatada 

nos textos correlatos às estratégias previstas nas metas 15 e 16 do PNE nenhuma 

expressão ou sentença que indique o planejamento prévio, não significa que essa 

preocupação não tenha ocorrido por parte da equipe elaboradora ou dos legisladores.  

Tal premissa fica clara uma vez que no diagnóstico da situação educacional do 

município são apresentados dados referentes a formação inicial e continuada dos 

profissionais, o que evidencia o tratamento do tema no estudo da realidade local no 

momento da concepção do Plano Municipal de Educação, como segue: 

 

Conforme os dados e informações disponíveis no diagnóstico levantado, 

nota-se que a porcentagem de professores da Educação Básica com curso 

superior vem crescendo, pois em 2007 havia 67,2% e em 2013 chegou a 

70,4%, percebe-se ainda que temos 2,9% dos professores sem licenciatura ou 

em curso. (ITAMARANDIBA, Lei nº 2687/2015. p. 109) 

 

Conforme os dados e informações disponíveis no diagnóstico levantado, 

nota-se que o município de Itamarandiba possui 18,7% de seus professores da 

educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, o estado 

31,3% e o país 30,2%, como observamos no gráfico a seguir. 

(ITAMARANDIBA, Lei nº 2687/2015. p. 111) 

  

Sendo assim, pode-se considerar que nenhuma das produções documentais 

estudadas prescindiu da ideia de planejamento, espirito norteador da elaboração dos 

planos de educação. Mesmo que não explicita em uma meta específica, o estudo da 

realidade local e o diagnóstico de cada área envolvendo a educação praticada no 

território dos municípios é prova da conexão das proposições a partir de uma 

compreensão das demandas locais. 

 

QUADRO 17: Estratégias Correlatas a Meta 15 do PNE presentes nos PMEs 

referentes ao Item B da Subcategoria 2 

 

Diamantina Itamarandiba Veredinha 

15.2) disponibilizar as 

unidades escolares para 

ampliar programa 

permanente de iniciação à 

docência a estudantes 

matriculados em cursos de 

licenciatura, a fim de 

aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no 

magistério da educação 

14.4) ampliar em parceria 

com o IFNMG a oferta de 

cursos técnicos de nível 

médio e tecnológicos e 

com outras Universidades 

cursos de nível superior 

destinados à formação, nas 

respectivas áreas de 

atuação, dos profissionais 

da educação de outros 

13.4) valorizar as 

práticas de ensino e os 

estágios nos cursos de 

formação nível médio 

superior dos profissionais 

da educação, visando ao 

trabalho sistemático de 

articulação entre formação 

acadêmica e as demandas 

da educação básica; 
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básica; 

15.4) viabilizar o 

desenvolvimento de 

programas específicos para 

formação de profissionais 

da educação das escolas do 

campo, das comunidades 

quilombolas e da educação 

especial; 

15.5) propor às instituições 

de educação superior a 

reforma curricular dos 

cursos de licenciatura e 

estimular a renovação 

pedagógica, de forma a 

assegurar o foco no 

aprendizado do aluno; 

15.6) valorizar as práticas 

de ensino e os estágios dos 

profissionais da educação 

nos cursos de formação de 

nível médio e superior, 

visando ao trabalho 

sistemático de articulação 

entre a formação 

acadêmica e as demandas 

da educação básica; 

15.8) estimular a oferta de 

cursos técnicos de nível 

médio e tecnológicos de 

nível superior destinados à 

formação, nas respectivas 

áreas de atuação, dos 

profissionais da educação 

de outros segmentos que 

não os do magistério; 

15.12) gerar e garantir 

condições na estrutura da 

administração pública, 

para que o profissional da 

educação participe de 

cursos de formação inicial 

e continuada, incluindo 

cursos oferecidos em 

regime de alternância sem 

perda remuneratória. 

segmentos que não os do 

magistério. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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QUADRO 18: Estratégias Correlatas a Meta 16 do PNE presentes nos PMEs 

referentes ao Item B da Subcategoria 2 

 

 

Diamantina Itamarandiba Veredinha 

16.6) firmar parcerias, 

preferencialmente, de 

orientação pública, para 

oferecer cursos de 

formação inicial e 

continuada nas áreas de 

conhecimento, a fim de 

atender as carências do 

município. 

13.1) expandir a oferta de 

cursos de pós-graduação 

lato sensu, utilizando 

inclusive metodologias, 

recursos e tecnologias de 

educação à distância; 

13.3) consolidar 

programas, projetos e 

ações que objetivem a 

pesquisa da pós-

graduação, incentivando a 

atuação em rede e o 

fortalecimento dos grupos 

de pesquisa; 

13.4) ampliar a oferta de 

programas de pós-

graduação lato sensu, 

especialmente os cursos 

voltados para a área de 

conhecimento em que 

atuam os profissionais da 

educação. 

14.5) incentivar a 

participação dos 

professores e das 

professoras e demais 

profissionais da educação 

básica em programas que 

ofertam bolsas de estudo 

em nível de pós-graduação 

(Lacto e Stricto Sensu), 

utilizando inclusive 

metodologias, recursos e 

tecnologias de Educação a 

Distância; 

14.8) fortalecer os 

vínculos intermunicipais, 

para a busca efetiva de 

parcerias com 

Universidades e 

Instituições de Ensino 

Superior com a finalidade 

de criar polos regionais 

para a formação dos 

professores em nível de 

pós-graduação (Lacto e 

Stricto Sensu). 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Para análise dos quadros 16 e 17, tomou-se como referência a questão: É 

possível identificar estratégias de formação que revelem a integração das diversas 

instituições educacionais presentes no território universo da pesquisa? Momento em que 

se evidenciou nos PMEs, pertencentes aos três municípios selecionados para a presente, 

pesquisa indicações de estratégias que demonstram perspectivas de articulação entre as 

instituições educacionais atuantes nos respectivos territórios em ações que visam a 

promoção da formação inicial ou continuada dos profissionais da educação.  

Cabe lembrar que as estratégias elencadas nos quadros são aquelas que 

apresentam referências diretas a situações de interlocução e articulações, porém não são 

as únicas. Existem outras tantas, que não são objeto desse estudo, que sugerem ou 
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apontam a possibilidade de interpretação da atuação conjunta de instituições formadoras 

em nível profissional e escolas de educação básica.  

Existem também situações presentes em diagnósticos que demonstram a 

articulação entre município, união ou estado em situações que visam permitir a 

implantação, ações ou funcionamento de instituições que atuam na formação 

profissional como, no diagnóstico do PME de Itamarandiba, Lei 2687/2015 (p. 114): “O 

município matem convênios com várias universidades estaduais e federais, como 

UNIMONTES/ UFSJ/ UFOP e o IFNMG, que oferecem cursos de licenciatura, pós-

graduação e cursos técnicos”, fatos semelhantes podem ser verificados nos outros 

diagnósticos estudados, conforme segue: 

 

Essas ações poderão ser desenvolvidas em parceria com as instituições de 

ensino superior, possibilitando a participação dos professores em cursos de 

graduação e pós-graduação, ofertada em cursos presenciais ou à distância.  

Importante também no processo de qualificação do professor é a formação 

continuada em serviço, que deverá ser realizada no cotidiano da escola, 

voltada à atualização e reflexão sobre a prática pedagógica do docente em 

sala de aula, bem como àquela desenvolvida no âmbito das escolas por toda a 

comunidade escolar, na construção da proposta pedagógica das escolas.  

Em face do investimento que o MEC tem feito, a partir da Política Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica, a formação e o 

aperfeiçoamento desses profissionais é também responsabilidade do estado e 

do município, o que quer dizer que independente da competência 

constitucional, muitas estratégias são perfeitamente factíveis pela gestão 

municipal.  

Ademais, o município é considerado polo educacional em razão da oferta de 

ensino superior. (DIAMANTINA MG. Lei nº 3880/2015. p. 147) 

 

Reforça-se que o eixo dessa categoria trata de uma prioridade da educação 

nacional indicada no PNE e da forma como se encontra abordada nas leis dos Planos 

Municipais de Educação selecionados para estudo nas vertentes de atribuições, 

planejamento e articulação institucional. Aqui não se aborda o mérito docente e nem as 

políticas de remuneração que pertencem à legislação específica da carreira. Sendo 

assim, pode-se considerar que as apurações realizadas na presente categoria de análise 

respondem positivamente aos questionamentos motivadores, posto que se constatou, em 

maioria, a coerência no que diz respeito à atribuição dos entes e a existência de 

estratégias indicadoras de planejamento e integração institucional. 
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5.3 Categoria III – Do Plano Nacional de Educação aos Planos Municipais de 

Educação: os instrumentos de planejamento e alinhamento entre as peças 

orçamentárias 

 

Na presente categoria procedeu-se a verificação do alinhamento das Leis que 

instituem os Planos Municipais de Educação pesquisados à Lei 13.005/2014 que 

estabelece o Plano Nacional de Educação no que se refere às vinculações das metas e 

estratégias às previsões orçamentárias. Buscou-se também identificar a conexão entre as 

previsões do Plano Municipal de Educação e as peças componentes do orçamento 

público municipal como PPA, LDO, LOA, Plano de Ações Articuladas, além de outros 

possíveis instrumentos de Planejamento utilizados pelo município. 

 

QUADRO 19 – Síntese da Categoria de Análise III 

 

Categoria III – Do Plano Nacional de Educação aos Planos Municipais de Educação: 

os instrumentos de Planejamento e alinhamento entre as peças orçamentárias. 

Subcategorias 1: O Alinhamento ao PNE 

As Leis municipais dos PMEs se encontram 

alinhadas a Lei do PNE no que tange a 

vinculação das metas e estratégias às previsões 

orçamentárias? 

Subcategoria 2: Vinculação entre as 

prioridades da educação municipal e as 

peças orçamentárias. 

As fichas de Monitoramento dos PMEs 

indicam o alinhamento entre as prioridades 

previstas no PME e a previsão orçamentária 

contida nos instrumentos: PPA, LDO, LOA, 

Plano de Ações Articuladas? 

Documento 

 Planos Municipais de 

Educação dos municípios 

localizados no Alto Jequitinhonha, 

integrantes da SRE Diamantina e 

selecionados para a pesquisa. 

 Fichas de Monitoramento 

dos Planos Municipais de 

Educação. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Para a realização da verificação proposta nessa categoria procedeu-se ao estudo 

das Leis Municipais Instituidoras dos Planos Municipais de Educação e das fichas de 

monitoramento e avaliação sugerias pelo Ministério da Educação para acompanhamento 

dos PMEs e preenchidas pelas equipes municipais. 

 

5.3.1 Subcategoria 1: O alinhamento ao PNE 

 



112 

 

Na intenção de se responder a primeira indagação desta Categoria de Análise, 

no quadro 20, serão apresentados os Artigos das Leis do PNE, bem como dos Planos 

Municipais de Educação objetos do presente estudo com o objetivo de facilitar a 

visualização e a comparação dos respectivos textos. 

 

QUADRO 20: Previsão legal de adequação dos Planos de Educação às Peças 

Orçamentárias: 

 

PNE 

Lei 13.005/2014 

Diamantina 

Lei 3880/2015 

Itamarandiba 

Lei 2687/2-15 

Veredinha 

Lei 427/2015 

Art. 10. O plano 

plurianual, as 

diretrizes 

orçamentárias e os 

orçamentos anuais 

da União, dos 

Estados, do 

Distrito Federal e 

dos Municípios 

serão formulados 

de maneira a 

assegurar a 

consignação de 

dotações 

orçamentárias 

compatíveis com 

as diretrizes, metas 

e estratégias deste 

PNE e com os 

respectivos planos 

de educação, a fim 

de viabilizar sua 

plena execução. 

Artigo 10º O Plano 

Plurianual, as 

diretrizes 

orçamentárias e os 

orçamentos anuais 

do município serão 

formulados de 

maneira a 

assegurar a 

consignação de 

dotações 

orçamentárias 

compatíveis com 

as diretrizes, metas 

e estratégias deste 

PME, a fim de 

viabilizar sua plena 

execução. 

Artigo 9º O Plano 

Plurianual, as 

diretrizes 

orçamentárias e os 

orçamentos anuais 

do município serão 

formulados de 

maneira a 

assegurar a 

consignação de 

dotações 

orçamentárias 

compatíveis com 

as diretrizes, metas 

e estratégias deste 

PME, a fim de 

viabilizar sua plena 

execução. 

Artigo 9º O Plano 

Plurianual, as 

diretrizes 

orçamentárias e os 

orçamentos anuais 

do município serão 

formulados de 

maneira a 

assegurar a 

consignação de 

dotações 

orçamentárias 

compatíveis com 

as diretrizes, metas 

e estratégias deste 

PME, a fim de 

viabilizar sua plena 

execução. 

Fontes: Lei Federal: 13.005/2014 e Leis Municipais: Diamantina 3880/2014; Itamarandiba 2687/2014; 

Veredinha 427/2014. Elaborado pelo pesquisador 

 

O alinhamento e a coerência entre o que preconiza a Lei Federal e as Leis que 

instituem os Planos Municipais de Educação de Diamantina, Itamarandiba e Veredinha, 

no tocante às previsões orçamentárias, fica evidente na paralelização apresentada no 

quadro 19.  

Note-se que os textos que adaptam o artigo da 10 Lei Federal 13.005/2014 às 

Municipais referentes aos planos analisados são idênticos. Inclusive pode-se inferir que 

a escrita coincidente esteja associada às orientações realizadas pela equipe de técnicos 
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da SASE/MEC, UNDIME e SEE/MG para a elaboração dos Planos Municipais de 

Educação, conforme tratado no item 2.5 do capítulo 2, página 46.  

 

5.3.2 Subcategoria 2: Vinculação entre as prioridades da educação municipal e as 

peças orçamentárias. 

 

Visando responder à questão 2 da presente Categoria de Análise foram 

estudadas as Fichas de Monitoramento dos Planos Municipais de Educação. Como se 

trata de documentos extensos (Vide anexo I) procedeu-se a uma a uma descrição 

mínima dos mesmos e a construção de um quadro lógico, para facilitar a visualização 

das informações, conforme demonstrado a seguir:  

 

Descritivo das Fichas de Monitoramento e Avaliação por Município: 

 

Diamantina:  

 

A ficha está incompleta. Consta apenas o Plano de Trabalho para o 

monitoramento e avaliação do PME, em quatro páginas e a parte A da Ficha onde estão 

descritos os dados gerais do município, atos legais e comissão coordenadora da 

avaliação. Portanto, não foi encontrada nenhuma referência a peças orçamentárias nem 

a outros instrumentos de planejamento. 

 

Itamarandiba:  

 

Documento composto de 34 páginas contendo, em sua maioria, as três partes 

da Ficha de Monitoramento e Avaliação do PME. No item que trata das previsões 

orçamentárias são feitas referências ao PPA 2013, LDO 2013, LOA 2016 e também a 

outros instrumentos de planejamento como, por exemplo, o PAR e o PDDE. 

 

Veredinha:  

 

Documento composto de 49 páginas contendo a parte B da Ficha de 

Monitoramento e Avaliação que trata do monitoramento das metas, estratégias, prazos e 

previsões orçamentárias. Chama atenção o fato de que são informadas as dotações 
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orçamentárias próprias com o código numérico que compõe a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias Anual de 2015. 

 

QUADRO 21: Referência a peças orçamentárias e outros Instrumentos de 

planejamento presentes nas Fichas de Monitoramento e Avaliação dos PMEs 

 

Município PPA LDO LOA PAR
9
 Outro 

Diamantina      

Itamarandiba      

Veredinha      

Fontes: Fichas de Monitoramento do PME: Diamantina; Itamarandiba; Veredinha. Elaborado pelo 

pesquisador 

 

LEGENDA: 

Referenciado na ficha  

Não referenciado na ficha  

 

A análise do quadro 21 indica que dos documentos pertencentes aos três 

municípios analisados apenas a ficha de monitoramento de Itamarandiba menciona as 

metas e estratégias referenciadas em peças orçamentárias, bem como ao Plano de Ações 

Articuladas e outro instrumento de planejamento. 

A ficha de monitoramento do Plano de Educação do município de Veredinha 

indica apenas referências das metas e estratégias à Lei Orçamentária Anual – LOA e A 

ficha de monitoramento do PME de Diamantina, até o momento da coleta dos dados 

para a pesquisa, não havia a indicação dos referenciais de peças orçamentárias ou de 

outros instrumentos de planejamento em relação às metas e estratégias do Plano 

Municipal. 

Cabe lembrar, conforme os critérios definidos para a seleção dos municípios 

pesquisados, que a análise se deu sobre as fichas de monitoramento entregues pelos 

municípios à SASE/MEC em dezembro de 2016, portanto não se pode afirmar que a 

adequação das mesmas não tenha se dado em momento posterior e que não seja de 

pleno conhecimento das equipes responsáveis pela elaboração dos PMEs, bem como 

dos legisladores, a importância da conexão entre os instrumentos de planejamento e as 

                                                           
9
 O Plano de Ações Articuladas (PAR) compõe o quadro, pois segundo Brasil (2014, p. 13) “Os planos de 

educação (nacional, estaduais/distrital e municipais) devem se articular de modo orgânico e operacional 

aos respectivos Planos Plurianuais (PPA), às Leis de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano de Ações 

Articuladas (PAR)”. 
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previsões dos planos. Um elemento que aponta nessa direção é que a indicação da 

necessidade das previsões orçamentárias como fundamento da execução do Plano de 

Educação do município está consignada no Artigo 10 da Lei 3880/2015 que institui o 

PME de Diamantina e no Artigo 9 da Lei 427/2015 que institui o PME de Veredinha, 

conforme demonstrado no quadro 19. 

Frente ao exposto, pode-se inferir que as fichas de monitoramento não se 

encontravam, ainda, completas no momento da coleta dos dados, posto que a 

compreensão do processo pela equipe elaboradora do PME, bem como dos legisladores 

são evidentes, já que os fundamentos legais se encontram devidamente assegurados. 

Importa mencionar também que o PPA
10

 é elaborado no primeiro ano do 

mandato executivo devendo vigorar pelos três anos subsequentes e pelo primeiro ano do 

novo mandato. Por essa razão, as informações contidas nas fichas de avaliação são 

declaratórias e se referem ao Plano Plurianual concebido em 2013, embora os PMEs em 

estudo sejam instituídos em 2015. 

Considerando que as peças orçamentárias LDO e LOA são anuais, cabem os 

ajustes necessários para que se assegure o cumprimento das metas e estratégias do PME 

como um plano de estado e não de governo. Portanto, trata-se de uma identificação das 

proposições em uma legislação previamente concebida e a presente análise tem por 

finalidade identificar a exequibilidade das metas e estratégias propostas nos planos do 

ponto de vista do embasamento legal, já que: 

 

As peças orçamentárias previstas no artigo 165 da Constituição 

Federal orientam a execução dos investimentos em educação ao longo do 

tempo. São elas o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Tais peças devem considerar o 

atendimento das demandas educacionais do município e as metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE). As demandas educacionais estão apontadas no 

Plano Municipal de Educação (PME). (UNDIME. Disponível em: 

https://convivaeducacao.org.br/.) 

 

Nessas circunstâncias, considerando a vigência quadrienal da organização 

orçamentária dos entes federados, cabe ressaltar a importância de que na composição do 

PPA 2017 sejam observadas às disposições dos PMEs visando a garantia e a 

legitimidade de sua execução. 

 

  

                                                           
10

 Tema já abordado no item 3.4.1 desta dissertação. 

http://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/55
http://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/55
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107
https://convivaeducacao.org.br/
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão central a ser respondida pela pesquisa diz respeito ao alinhamento 

entre os Planos Municipais ao Plano Nacional de Educação e a perspectiva de que os 

mesmos possam ser compreendidos como instrumentos de planejamento efetivo. Sendo 

assim, foi necessário realizar uma revisão do lugar ocupado pelos planos de educação 

desde década de 1930 até a atualidade com base na leitura de textos e documentos que 

contem fundamentações históricas e legais no que tange o conceito, as reflexões, 

propostas e experiências de planos de educação no Brasil. Especialmente, os trabalhos 

de Demerval Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury subsidiaram a concepção teórica.  

A partir dessa revisão restou claro que, no Brasil, a execução do planejamento 

nunca foi um aspecto muito forte na condução das políticas públicas educacionais, pois 

foi possível identificar na literatura uma evidente descontinuidade das políticas e a 

diversidade de aplicações dos modelos de planos testados numa sucessão de falta de 

status de leis, perfis técnicos sem correlação com a função educacional ou meros 

disciplinadores de distribuição de recursos.  

Entretanto, a partir das duas últimas versões de planos de educação 

fundamentados em Leis e com duração prevista, pode-se refletir sobre perspectivas reais 

de consolidação de políticas públicas no campo da educação. 

Uma vez compreendido como um instrumento de planejamento buscou-se a 

caracterização dos Planos de Educação como ferramentas estratégicas a partir de 

conceitos correlatos trabalhados por Chiavenato (2005), bem como a inserção dos 

mesmos no Estado brasileiro que se organiza sob o modelo federativo, o que exige 

maior atenção em função da especificidade do município como ente autônomo.  

Tendo em vista esta condição, observou-se também a inserção dos planos nos 

aspectos constitucionais que orientam as funções do atual Plano Nacional de Educação 

pretendido e instituído pela Lei 13.005/2014, conforme preconizado na EC 59/2009.  

Desse modo, a experiência dos atuais Planos de Educação figura como uma 

oportunidade histórica do aprimoramento da prática do planejamento por todos os entes 

federados e especialmente os municípios, tradicionalmente mais fragilizados pelas 

limitações que lhes são próprias.  

Considerando as orientações no sentido da adequação dos planos subnacionais 

contidas no Artigo 8º da Lei 13.005/2014, a qual institui o PNE atualmente vigente, foi 

necessária a abordagem da formação das equipes responsáveis pela elaboração dos 
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Planos Municipais de Educação realizada pela SASE/MEC, UNDIME e SEE/MG. Os 

métodos, bem como o conteúdo das formações foram relevantes para que se tornasse 

possível perceber os resultados aferidos pelos municípios no que se refere à produção 

das leis instituidoras dos seus respectivos Planos Municipais de Educação. 

Quanto à metodologia tornou-se indispensável traçar um percurso de pesquisa 

documental que, por meio da opção pela análise de conteúdos, permitiu chegar a 

resultados desvelados através da organização de categorias que permitissem uma visão 

dos planos sob aspectos que se traduziram em Categorias de Análise que trataram desde 

o cumprimento de prazos legais, representação e participação na produção dos planos; 

análise de metas e estratégias específicas para que se pudesse constatar sua coerência, 

planejamento e integração institucional na aplicação das políticas educacionais, no caso 

específico as políticas de formação e a vinculação das metas e estratégias componentes 

dos PMEs aos instrumentos de planejamento como PPA, LDO, LOA e outros.  

Por se tratar da formulação de uma política pública educacional, tornou-se 

imperativo um suporte conceitual com base no ciclo de políticas públicas proposto por 

Ball e Bowe (1992). 

A Análise do registro do processo de elaboração dos Planos Municipais de 

Educação no que se refere ao cumprimento do prazo legal, representação e participação, 

indicou que o cumprimento dos prazos para a elaboração dos Planos Municipais e da 

consequente Lei que os institui, a composição representativa das equipes responsáveis 

pela condução dos trabalhos e a frequência significativa nas audiências públicas 

constituíram-se em um importante exercício de conhecimento da realidade local e de 

planejamento e participação por parte de grupos, provavelmente, desconectados dessas 

práticas, não por simples desinteresse, mas por falta de tradição. Tal quadro sugere, 

minimamente, avanços nas práticas de gestão dos municípios e indica envolvimento 

coletivo em prol de políticas públicas, especialmente, no âmbito educacional.  

No entanto, mesmo ao se considerar os avanços implícitos a tal ação, em 

especial no que se refere a uma democratização da participação, preconizada pelo texto 

da Constituição de 1988, é preciso, de igual forma, também se voltar o olhar para o 

princípio da representatividade na medida em que se pode arguir sobre a legitimidade da 

representação em confronto com os interesses dos representados, conforme Bobbio 

(1996).  
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Embora a análise sobre tal princípio não se constitua um objetivo do presente 

estudo, figura como um importante indicativo de aprofundamento das reflexões 

propostas pela pesquisa. 

No que tange ao estudo sobre o tratamento dado nos PMEs à formação inicial e 

continuada dos profissionais da Educação Básica, constatou-se a viabilidade da 

construção e execução de um plano de ações que oriente procedimentos para a formação 

inicial e continuada dos profissionais atuantes nas redes públicas de educação, tanto do 

magistério como em áreas de apoio. A análise permitiu ainda a verificação, em maioria, 

da coerência do texto em relação ao PNE, o planejamento para atendimento às 

demandas e as possíveis relações institucionais facilitadoras da consecução das metas 

propostas. 

Tais constatações são indicativas de que os Planos de Educação sejam 

instrumentos de planejamento e gestão através dos quais os municípios possam 

imprimir esforços para a melhoria das capacidades técnicas e humanas já instaladas, 

relações institucionais e parcerias com vistas à melhoria da aplicação das políticas 

públicas.  

Sob outro prisma, extrapolando os objetivos do presente estudo, poder-se-á 

buscar, também a partir da análise e do monitoramento da execução dos PMEs, a 

identificação de práticas específicas conduzidas por gestões educacionais e instituições 

formadoras que possam subsidiar a implementação de políticas com abrangência 

ampliada. 

Finalizando a verificação do alinhamento dos Planos Municipais de Educação 

ao PNE, às peças orçamentárias e a possíveis outros instrumentos de planejamento 

utilizados pelo ente federado município, verificou-se, nas fichas de monitoramento e 

avaliação dos PMEs, a vinculação entre as proposições dos Planos Municipais de 

Educação e outros instrumentos de planejamento como Leis Orçamentárias, em dois dos 

três municípios analisados, portanto na maioria. 

Todas as metas e estratégias componentes dos Planos precisam estar inseridas 

dentro de um planejamento que as oriente e de um horizonte orçamentário que as 

viabilize. Essa é uma das condições para que se garanta a efetividade dos planos. Assim, 

pode-se considerar o resultado da análise favorável do ponto de vista da conexão entre 

os instrumentos de planejamento e gestão dos municípios.  

Pode-se também concluir que houve avanço no que diz respeito à compreensão 

e participação dos gestores municipais de educação em todas as etapas do planejamento 
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das políticas públicas educacionais, já que é muito comum a ordenação de despesas sem 

o prévio conhecimento orçamentário ou mesmo o descompasso entre a execução do 

investimento e a inexistência de dotação própria. 

A pesquisa revelou ainda que as metas e estratégias decorrentes dos Planos 

Municipais de Educação do universo estudado encontram-se alinhadas ao PNE, 

adaptadas às realidades locais e vinculadas a outros instrumentos de gestão como o 

PPA, LDO, LOA e PAR, portanto, colaborando para que os PMEs possam ser 

entendidos como suporte ao planejamento das políticas públicas educacionais que se 

estabelecem nos municípios. 

Nesse sentido o Plano Nacional de Educação e os Planos Municipais que dele 

decorrem se constituem ferramentas fundamentais na estruturação de ações em níveis 

federados com o objetivo comum de imprimir efetividade às soluções propostas para as 

questões históricas da educação brasileira. 

As inconsistências ou lacunas, passíveis de adequação, foram indicadas em 

atenção à composição de um texto legal, porém não significa que inexistam ou não 

estejam documentadas. Caso típico foi constatado em elementos de planejamento e 

articulação institucional detectados em estratégias pertencentes a outras metas ou nos 

diagnósticos das situações educacionais locais que não se constituem objetos do 

presente estudo, como nas categorias II e III.  

Entretanto, é oportuno indicar como encaminhamento final dessa pesquisa que 

tais lacunas podem ser preenchidas ou adequadas a partir do Monitoramento e 

Avaliação dos Planos Municipais de Educação, com a adoção por parte do município de 

duas condutas. A primeira versa sobre a compreensão da efetividade da orientação da 

SASE/MEC, UNDIME e SEE/MG, que se encontra em curso em 2017. A segunda 

sobre o necessário desenvolvimento por parte dos gestores municipais de autonomia 

para criação de estratégias que, durante o processo de monitoramento e avaliação do 

supracitado documento, possam alcançar os objetivos almejados.  

Espera-se que esse acompanhamento possibilite uma revisão dos textos legais, 

o esforço imediato no atendimento às disposições do documento, bem como o 

ajustamento das metas às condições de execução dos municípios, procedimento que 

coaduna com o contexto da prática proposto por Ball e Bowe (1992) na perspectiva da 

recriação das políticas. Tal exercício será imprescindível para a evolução das práticas de 

planejamento no âmbito das políticas públicas e, especialmente, na consolidação dos 

planos de educação como políticas de estado e não apenas de governos.  
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