UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Departamento de Educação – DEDC - Campus I
Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias
Aplicadas à Educação – MP - GESTEC

ANA PAULA NUNES MELO

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS
PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA ROÇA - BAHIA

Salvador
2016

ANA PAULA NUNES MELO

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS
PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA DA ROÇA - BAHIA

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (GESTEC), da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB) como requisito para obtenção do
grau de Mestre em Educação.
Área de Concentração 1 - Gestão da Educação e
Redes Sociais
Orientadora: Profa. Dra. Maria Luiza Heine
Coorientadora: Profa. Dra. Nadia Hage Fialho.

Salvador
2016

Sistema de Bibliotecas da UNEB
Bibliotecária: Jocélia Salmeiro Gomes – CRB:5/1111
Melo, Ana Paula Nunes.
Plano Municipal de Educação: uma análise dos processos de construção no
município de Várzea da Roça - Bahia / Ana Paula Nunes Melo – 2016.
170 f.: il.
Orientadora: Maria Luiza Heine.
Coorientadora: Nadia Hage Fialho.
Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de
Educação. Campus I. Programa de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia
Aplicada à Educação – GESTEC, 2016.
Contém referências, apêndices e anexos.
1. Planejamento educacional. 2. Educação e Estado. 3. Federalismo. 4.
Participação social. I. Heine, Maria Luiza. II. Fialho, Nadia Hage. III.
Universidade do Estado da Bahia. Programa de Mestrado Profissional Gestão e
Tecnologia Aplicada à Educação - GESTEC.
CDD: 379.8142

Dedico a Roberto Melo, meu esposo, por acreditar e incentivar os meus
estudos e a minha irmã, Patrícia Nunes, pela sua lealdade e colaboração.

AGRADECIMENTOS
Ao meu grandioso criador, Jeová, pelo dom da vida e por ter atendido as minhas
orações e concedido o privilégio de ter sido aprovada no processo seletivo do Programa de
Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – MP - GESTEC, e ainda,
conceder a sabedoria, o discernimento e a disciplina, qualidades essenciais para seguir nesta
trajetória acadêmica.
Ao meu pai Paulo José Nunes (in memorian) pela sua sabedoria e paciência que
durante toda a sua vida dedicou a mim. Por nunca ter desistido de mostrar com amor os
caminhos que eu deveria seguir, principalmente, pela confiança que sempre demostrou em
mim. Foi sem dúvida essa força que me trouxe até aqui, neste momento de privilégios, ainda
para poucos.
A minha mãe Luzinete dos Santos Nunes que embora com poucos estudos percebeu e
vibrou com a minha aprovação do processo seletivo do mestrado, mesmo sem saber o real
sentido deste processo na minha vida, mas ela pensou: “bem minha filha já fez Pedagogia,
especialização e agora fará o mestrado em educação, então, isto é importante, e depois ainda
quis saber: depois do mestrado, tem o que? Ah! “Então minha filha pode ser doutora”.
Em especial agradeço a Jeová, Seu Antenor Melo e Dona Dalva Melo, meus sogros,
pelo meu marido, amado, Roberto da Cruz Melo, pelo seu zelo, pela sua compreensão,
cumplicidade, companheirismo e paciência durante estes meses, dias e horas em que estive
dedicada ao meu mestrado. Também pelo seu amor, carinho, cuidado, dedicação a mim e pelo
estímulo nessa minha trajetória formativa.
Aos meus queridos e amados irmãos Iran, Cristian e Patrícia pelos momentos de
alegria, cuidado e compreensão durante as minhas ausências nas suas vidas. Meus sobrinhos
Cristian, Eduarda e Gabriel por promover momentos de alegrias e diversão, as minhas
cunhadas Ana Cristina Nunes e Sandra Melo e Tânia Melo pela alegria em fazerem parte da
minha vida.
As minhas queridas orientadoras a Prof.ª Dr.ª Nádia Fialho por ter acreditado em mim,
por ter incentivado a minha participação no processo, pelas orientações e acima de tudo pelo
meu sucesso nesta minha trajetória. E a Professora Dr.ª Maria Luísa que demonstrou uma
grande expectativa no nosso trabalho, que forneceu as orientações de como eu deveria
desenvolver essa caminhada passo a passo e que nos momentos necessários deu o suporte
emocional para que eu pudesse chegar até este momento.

A banca, as professoras Dr.ª Nadia Fialho e Dr.ª Katia Siqueira e ao professor Dr.º
Penildon Filho que proporcionou momentos de reflexões e contribuições significativas que
norteou e conduziu minha caminhada.
Aos meus mestres e professores André Magalhães, Avelar Mutin, Celeste Pacheco,
Cézar Barbosa, Ivan Novaes, Ligia Boaventura, Márcia Sales, Maria Luiza, Nadia Fialho,
Natanael Reis, Sérgio Conceição, Tânia Hetskovik, pelas orientações, sugestões de livros e
autores, pelas palavras de consolo e conforto durante o meu percurso formativo. Aos
funcionários do GESTEC pela informações, disponibilidade e atenção.
Aos meus colegas do GESTEC e do Grupo de Pesquisa Educação, Universidade e
Região (EDUREG), em especial, Eudes e Elcio pelas contribuições e compartilhamento nos
momentos de angústia nas aulas e durante os nossos encontros. Estes momentos foram
essenciais para a minha formação.
As pessoas que se dedicaram e colaboraram na revisão desta dissertação as Professoras
Ivete Silveira pelo seu compromisso e respeito nas correções textuais e Maria das Graças pela
sua colaboração na organização textual. A Sônia Vieira pela sua presteza na revisão das
normas da ABNT. A Patrícia Nunes pela sua generosidade e empenho nas transcrições das
entrevistas.
A minha família pelo carinho e compreensão durante as ausências, especialmente aos
meus tios Antônio, Manoel (in memorian), Rene e Roque, minhas tias Diva, Eliete, Lourdes,
Marivete, Odete e Olga, as primas Grasi, Jó, Kátia, Lore, Ludi e Susy, e também, ao meu
primo Naldo.
Aos Várzeanos que me recebeu de braços abertos, pela hospitalidade e generosidade,
especialmente, as Professoras Alcione da Cruz, Márcia Silva, Normeire Oliveira, Vanilde
Rios e aos participantes colaboradores desta pesquisa.
Aos amigos e amigas Alonso, Aline, Camile, Célia, Cece, Gabriela, Graça, Gustavo,
Hanilda, Inês, Ivete, Leonel, Marta, Lins, Paulo, Pedro Galvão, Roseane, Salomão, Sandra,
Val, Vanusa, Vlade, Wiliams, Zenaide e muitos outros que são tão especiais, mas que não
caberiam nesta lista pela lealdade nesse momento da minha vida.
Em fim, a todos esses nomes citados e tantos outros que não caberiam neste papel é
para expressar a alegria e satisfação deste momento e como todos vocês, também de forma
direta e indireta contribuíram para estarmos aqui neste momento sublime de realização deste
trabalho.

Educar é promover a capacidade de ler a realidade e de agir para transformá-la, impregnando
de sentido à vida cotidiana.
Paulo Freire

MELO, Ana Paula Nunes. Plano Municipal de Educação: uma análise dos processos de
construção no Município de Várzea da Roça – Bahia. 2016. 169 f. il. Dissertação (Mestrado) Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 2016.
RESUMO
O objeto desta investigação são os processos de elaboração do Plano Municipal de Educação
de Várzea da Roça, tendo como objetivo geral compreender como o Planejamento da
Educação se insere como instrumento de materialização do regime de colaboração na
educação municipal, em Várzea da Roça. Buscou-se com esta pesquisa compreender os
elementos históricos e conceituais do planejamento educacional brasileiro; analisar as
políticas de assessoramento técnico para o Planejamento da Educação Municipal, destacando
as políticas implementadas nos municípios baianos e analisar os processos e técnicas de
elaboração do Planejamento da Educação do município de Várzea da Roça. A pesquisa é de
cunho qualitativa, utilizamos o estudo de caso com técnica de pesquisa e empregamos como
instrumento de coleta de dados a análise documental, o grupo focal e a entrevista
semiestruturada. A amostra da pesquisa foi aleatória entre os membros que compuseram os
Grupos Colaborativos e Comissão representativa, grupos estes responsáveis por conduzir o
processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Várzea da Roça. Concluímos que
no processo de construção do plano municipal de educação em Várzea da Roça, foi
determinante a forma que foi institucionalizada a participação social, ainda que de forma
contraditória face as necessidades de ampliação dos mecanismos de ampliação da gestão
democrática da educação no município. Recomendamos ao município como produto dessa
dissertação a montagem de uma rede de informações educacionais a ser difundida aos
munícipes bem como ao conselho municipal de educação, a afim de que amplie as interações
entre comunidade, membros dos conselhos da educação e gestores educacionais.
Palavras-chave: Plano Municipal de Educação – Federalismo e Regime de Colaboração Participação Social – Planejamento da Educação.
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ABSTRACT
The object of this research are the processes of drafting the Municipal Education Plan in
Várzea da Roca, with the overall objective to understand how the Educational Planning is
inserted as the embodiment of the instrument of collaborative arrangements in the municipal
education in Várzea da Roça. He sought with this research to understand the historical and
conceptual elements of the Brazilian educational planning; analyze the technical policy advice
to the Municipal Planning Education, highlighting the policies implemented in the
municipalities of Bahia and analyze the processes and techniques of development planning of
the Várzea da Roça municipality of Education. The research is qualitative in nature, used the
case study research technique and employ as data collection instrument document analysis,
focus groups and semi-structured interview. The survey sample was random among the
members who composed the Collaborative Groups and representative Commission, these
groups responsible for conducting the process of drafting the Municipal Plan Várzea da Roça
Education. We conclude that in the construction process of the municipal education plan in
Varzea da Roca, was determining how it was institutionalized social participation, albeit
inconsistently face the expansion needs of expanding mechanisms of democratic management
of education in the municipality. We recommend to the municipality as a product of this
dissertation assembling a network of educational information to be disseminated to the
citizens and the city council of education, in order that expand the interactions between
community members of education councils and educational managers.
Keywords: Municipal Education Plan - Federalism and System Collaboration - Social
Participation - Education Planning.
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1 INTRODUÇÃO
O objeto desta pesquisa é investigar os processos de elaboração do Plano Municipal de
Educação (PME), de Várzea da Roça, tendo como objetivo geral compreender como o
Planejamento da Educação se insere como instrumento de materialização do regime de
colaboração na educação municipal, em Várzea da Roça.
Como objetivos específicos da pesquisa, buscou-se compreender os elementos
históricos e conceituais do planejamento educacional brasileiro; analisar as políticas de
assessoramento técnico para o Planejamento da Educação Municipal, destacando as políticas
implementadas nos municípios baianos; analisar os processos e técnicas de elaboração do
Planejamento da Educação do município de Várzea da Roça.
Para nortear o desenvolvimento da pesquisa, formulamos a seguinte questão de
estudo: como o assessoramento técnico ao Planejamento da Educação Municipal referenciou
a construção do PME de Várzea da Roça? Dessa pergunta inicial, desdobramos outras
questões para o desenvolvimento da investigação:
a) Como a participação social e o princípio da democracia deliberativa
incorporam-se às técnicas de planejamento, utilizadas na construção do Plano
Municipal de Educação?
b) Quais os processos que foram determinantes na organização da elaboração do
Plano Municipal de Educação em Várzea da Roça?
c) Como os Grupos Colaborativos e a Comissão Representativa compreendem o
significado da construção do Plano Municipal de Educação?
d) Quais os indicativos necessários para o acompanhamento da implementação do
PME, na percepção de seus elaboradores?
Assim, a temática dessa Pesquisa e seu objeto inserem-se na Linha 1- Gestão da
Educação e Redes Sociais, do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicada à
Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A Linha 1 tem como
propósito analisar e aplicar medidas de gestão, desenvolvendo estudos e pesquisas sobre
políticas, planos, programas, projetos e avaliação educacional.
A minha vinculação com a temática surgiu a partir das experiências profissionais
vivenciadas no processo de construção de planos estratégicos para a educação. O primeiro
contato com esse processo iniciou-se no momento da gestão enquanto Secretária de Educação
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do Município de Entre Rios – Bahia, onde estava sendo implantado o PME, no ano de 2005,
instituído por Lei Municipal. Foi uma experiência interessante porque, naquele momento, as
discussões eram incipientes no contexto do município sobre a elaboração do Plano de
Educação, o que exigiu um maior esforço da equipe técnica para compreender esse
instrumento como articulador das políticas educacionais, uma vez que ele estabelecia ações
estratégicas para cada nível e modalidade da educação, em especial, para a institucionalização
da Educação de Jovens e Adultos. Além disso, também possibilitava, em regime de
colaboração com a União, ações de impacto para a educação, como ônibus escolares por meio
do Programa Caminhos da Escola.1
No ano de 2006, desenvolvendo atividades na função de Coordenadora Administrativa
da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, iniciava um novo contexto de trabalho na
educação. Camaçari é o segundo município em arrecadação do Estado da Bahia e possui uma
Secretaria mais organizada, onde vivenciei mais de perto os processos administrativos de
compras de equipamentos didáticos. Também fiz parte da Comissão Permanente de
Racionalização de Gastos Públicos, representando a Secretaria de Educação. Naquele
momento, discutia-se a implantação de um outro tipo de planejamento, o Planejamento
Estratégico da Secretaria de Educação2 (PES), que tinha como objetivo traçar uma proposta
de planejamento para a própria Secretaria.
Novos desafios foram colocados em cena com o cargo assumido, na Secretaria de
Educação do Estado da Bahia (SEC), que tinha como propósito a implantação do Programa
Brasil Alfabetizado3 (PBA). Nesse contexto de implantação e implementação dessa política
no estado, era necessária a elaboração do Plano Plurianual de Alfabetização4 (PPALFA). O
O Programa Caminho da Escola foi criado pela Resolução n.º 3, de 28 de março de 2007 (FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007) e estabelece as diretrizes e orientações
para que os municípios e estados possam buscar financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento Social e
Econômico (BNDES), para aquisição de ônibus, mini-ônibus, microônibus e embarcações, enquadrados no
Programa, no âmbito da Educação Básica. FNDE.
2
O Planejamento Estratégico da Secretaria (PES) consiste no processo gerencial desenvolvido pela Secretaria de
Educação para o alcance de uma situação desejada, de maneira efetiva, com a melhor concentração de esforços
e recursos. Ao realizá-lo, a Secretaria analisa seu desempenho, processos, relações internas e externas,
condições de funcionamento e resultados. A partir dessa análise, projeta o futuro, define onde se quer chegar,
as estratégias para alcançar os objetivos, quais os processos e pessoas envolvidas e promove o fortalecimento
institucional da Secretaria, visando à melhoria da gestão da escola e do desempenho do aluno.
3
O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens,
adultos e idosos. O PBA é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da
escolaridade. O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento
prioritário a municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% deles localizam-se na
região Nordeste. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacaodiversidade-e-inclusao/programas-e-acoes?id=17457>. Acesso em: 1 jun. 2015.
4
O Plano Plurianual de Alfabetização (PPALFA) é o Plano de trabalho do município ou estado que indica as
ações pedagógicas, ações de gestão, supervisão, formação, além de prever metas, abrangência, implementação
e período de execução do programa.
1
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PPALFA consistia em um instrumento de planejamento administrativo, financeiro e
pedagógico do Programa, em que inseria, no contexto da Bahia, o Programa Todos pela
Alfabetização (TOPA), em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), do MEC. O objetivo do TOPA era alfabetizar jovens e
adultos, nos 417 municípios baianos.
O desejo de ampliar as atividades profissionais no campo da educação emergiu a partir
de um projeto novo, dessa vez na esfera federal, com a proposta de atuar como consultora do
Ministério da Educação (MEC) / Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), no processo de construção dos Planos Estratégicos de Educação de
Jovens e Adultos (PPEJA), com o atendimento em quarenta municípios5 da Bahia,
envolvendo as regiões de Amargosa, Vale do Jiquiriçá, Santo Antônio de Jesus, Seabra e
Itaberaba.
Finalmente, após a aprovação no processo seletivo do Sistema Educar, retomo, como
Consultora da Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia (SEC), em 20116 e,
posteriormente em 20137, a temática do Plano Municipal de Educação, assessorando vinte
municípios baianos, no processo de elaboração do PME. Nesse período, com um cenário
nacional da educação efervescente, devido às tensões provocadas pelas discussões sobre o
PNE, o desejo de pesquisar a temática de PME se concretiza com a aprovação no processo
seletivo do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC).
Na investigação do presente objeto de estudo, foi utilizada como estratégia de pesquisa
o estudo de caso na perspectiva metodológica do paradigma da pesquisa qualitativa. Para
Alves-Mazzotti (2004), a pesquisa qualitativa é um trabalho investigativo aberto e flexível, no
qual se estabelece uma orientação metodológica e teórica no sentido de captar a diversidade
dos aspectos considerados importantes pelo pesquisador, que nesta pesquisa se constituiu no
processo de elaboração do Plano Municipal de Educação do município de Várzea da Roça –

Os municípios atendidos foram: Amargosa, Andaraí, Aratuípe, Boa Vista do Tupim, Boninal, Bonito, Brejões,
Castro Alves, Dom Macêdo Costa, Elísio Medrado, Iaçú, Ibiquera, Ibitiara, Iraquara, Itaberaba, Itaetê, Itatim,
Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Lajedinho, Lençóis, Marcionílio Souza, Milagres, Mucugê, Muniz Ferreira,
Mutuípe, Nova Itarana, Nova Redenção, Novo Horizonte, Piatã, Ruy Barbosa, São Miguel das Matas, Santa
Terezinha, Seabra, Souto Soares, Ubaíra, Utinga, Várzedo, Wagner.
6
O convênio n.º 015/2011, do Programa de Apoio a Educação Municipal – Ação: Assessoramento a Elaboração
de PME, teve como objeto a prestação de serviços de assessoria nos municípios de América Dourada, Barra do
Mendes, Barro Alto, Central, Ibipeba, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra e
São Gabriel, pertencentes ao Território de Identidade de Irecê, na elaboração do PME.
7
Foi definido como objeto do contrato N.º 097/2013, o assessoramento técnico para a elaboração dos PME´s dos
municípios de Barreiras, Coribe, Macajuba, Mairi, Mundo Novo, Piritiba, São Félix do Coribe, Santa Maria da
Vitória e Várzea da Roça.
5
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Bahia, no contexto da implementação de políticas de assessoramento técnico como
desdobramento de ações dos Governos Estadual e Federal.
Dentre as vertentes que utilizam a pesquisa qualitativa e dentre os seus critérios e
instrumentos, emprego o quadro analítico descrito por Brito e Leonardos (2001), baseado no
triângulo equilátero, cujos vértices estão representados pelos principais elementos
constitutivos do processo da pesquisa: o pesquisador, a literatura científica e o objeto/sujeito
da pesquisa.
Esse campo intersubjetivo não se reduz à relação do pesquisador com os sujeitos da
pesquisa e/ou com objeto/sujeito da pesquisa. As escolhas e referenciais teóricos e
metodológicos a serem trabalhados, os autores, a literatura selecionada, as técnicas e os
instrumentos da pesquisa têm estreita relação com as experiências investigativas.
Dessa forma, a literatura vem como suporte e auxílio na interpretação do objeto de
estudo e referenda, inclusive, o grau de abertura e de diálogo estabelecido no decorrer da
pesquisa, assim como a conduta ética a ser adotada pelo pesquisador, no uso do instrumental
da pesquisa na coleta de dados.
Ressalta-se que o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Várzea
da Roça, como objeto de pesquisa, torna-se um estudo de caso devido às especificidades do
contexto da política da educação municipal. Por isso elegi esse processo como o caso a ser
analisado, utilizando como referencial metodológico os princípios definidos por Yin (2015),
para a caracterização de pesquisa de estudo de caso.
Yin (2015, p. 17) caracteriza a técnica de estudo de caso como uma investigação
empírica, que analisa um fenômeno contemporâneo em profundidade em seu contexto real,
principalmente quando se pretende compreender como esse fenômeno se expressa no contexto
de sua ação. No caso do município de Várzea da Roça, investiguei como se configurou o
processo de elaboração do planejamento da educação municipal, a partir da atuação da equipe
técnica da Secretaria, o Grupo Colaborativo (GC) e a Comissão Representativa (CR),
responsáveis pela condução do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação
(PME).
Compreende-se, então, na perspectiva de Yin (2015), que a técnica de estudo de caso
busca, como resultado final, as múltiplas dimensões que um fenômeno investigativo pode
suscitar, a partir das fontes de pesquisa e outras técnicas associadas para a compreensão do
caso em si. Nesse sentido, as técnicas de análise documental, dos grupos focais e de
entrevistas individuais, a partir de roteiros semiestruturados, foram utilizadas como
instrumentos da pesquisa na coleta de dados.
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Os grupos focais e entrevistas individuais foram gravados em áudio e vídeo, que foram
transcritos para a análise de dados, em um extenso trabalho, a fim de garantir o paradigma de
análise escolhido da pesquisa qualitativa, agora exposto no desenvolvimento do texto
dissertativo.
A amostra foi definida de forma aleatória dentre os membros que acompanharam as
etapas de construção do Plano Municipal de Educação do Município de Várzea da Roça,
ficando assim constituída: seis (06) participantes do Grupo Colaborativo (GC), treze (13)
participantes que faziam parte da Comissão Representativa (CR) e integrantes que não faziam
parte desses grupos, mas são pessoas que possuíam uma vinculação com áreas especificas e
atuam na rede da educação do município como Coordenadora da Creche da Educação Infantil,
da escola do Ensino Fundamental I e II, Coordenadora da Escola do Campo, representante do
Conselho Tutelar, representante da escola particular e vereador representando o legislativo.
Vale salientar que o GC é instituído por meio de nomeação por decreto do executivo e
tem como objetivo coordenar o processo de elaboração do PME do município de Várzea da
Roça. A sua composição possui 14 componentes, sendo nomeados como representantes um
Conselheiro do Conselho Municipal de Educação, um Representante de Alunos, um
Conselheiro do Conselho Escolar, três Diretores de Escola da Rede Pública (Campo e Sede), a
Secretária Municipal de Educação, três Representantes de Professores (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio), um Representante da APLB, um Representante do FUNDEB,
um Representante do Setor de Finanças do Município, um Representante do Legislativo.
Já a CR foi designada informalmente e possui 39 componentes, distribuídas em 13
CRs, sendo CR do Financiamento da Educação, CR da Educação Infantil, CR do Ensino
Fundamental, CR do Ensino Médio, CR da Educação Profissional, CR do Ensino Superior,
CR da Educação do Campo, CR da Educação de Jovens e Adultos, CR da Educação Especial,
CR da Transversalidade, CR da Educação Indígena ou Quilombola, CR da Gestão da
Educação e CR da Valorização do Magistério, com no mínimo três (03) representantes para
cada comissão.
O GC tem tarefas específicas a serem desempenhadas, considerando o caráter técnico
da função exercida, como analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda
educacional no território do município; formular metas, estratégias e indicadores com base
nos levantamentos realizados; avaliar os investimentos necessários para cada meta; analisar a
coerência do conjunto das metas e sua vinculação com as metas estaduais e nacionais;
estabelecer coerência e conexão entre o Plano de Educação e o Projeto de Desenvolvimento
Local.
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A opção pela técnica de Grupos Focais deu-se por reconhecer a sua importância, pois
possibilita uma postura crítica e a superação de pontos contraditórios, permitindo uma maior
compreensão das percepções expressas pelas professoras e pelos professores e demais
participantes do GC e da CR sobre o objeto de estudo.
A utilização dessa técnica, considerando a prática cotidiana e as falas dos sujeitos
desta pesquisa, propiciou uma maior compreensão sobre a amplitude, limites, possibilidades e
potencialidades do PME, dentro do sistema municipal de educação e do espaço significativo
de cada Unidade Escolar que compõe a rede de ensino de Várzea da Roça.
Também foi utilizada a técnica de entrevistas individuais semiestruturada com
professoras, gestora de escola e vereador e os diálogos ocorreram com sessões de dezesseis
(16) minutos cada uma. A sessão foi agendada individualmente com cada participante e
seguimos um roteiro de entrevista, conforme o APENDICE C.
Vale ressaltar que na condição de pesquisadora, em cumprimento as determinações e
exigências do Comitê Nacional de Ética na Pesquisa (CEP), assumi o compromisso e adotei
os princípios e protocolos constantes da Resolução n.º 466/2012, que estabelece a conduta
ética na pesquisa.
Destaco que foram cumpridas as etapas e tomadas as providências necessárias para
que os sujeitos participantes desta Pesquisa pudessem se manifestar de forma autônoma,
consciente, livre e que prestei as informações e os esclarecimento pertinentes em linguagem
clara e acessível, utilizando-me de estratégias mais apropriadas à cultura, à faixa etária, à
condição socioeconômica e à autonomia dos convidados a participarem da Pesquisa. Foi
concedido o tempo adequado para que o convidado pudesse refletir, consultando, se
necessário, seus familiares ou outras pessoas que pudessem ajudá-los na tomada de decisão
livre e esclarecida. Além disso, foram respeitadas as peculiaridades de cada um, como
também, a privacidade e a preservação das identidades, respeitando-se o direito à dignidade, à
liberdade e à autonomia dos participantes, conforme estabelece a Constituição Federal de
1988.
Nesse sentido, para compreender as intencionalidades manifestas dos sujeitos, os
compromissos, as ações, as metas e as prioridades indicadas nos Planos Municipais de
Educação, trabalhei com a entrevista individual e com o grupo focal por reconhecer a sua
importância, pois possibilita uma postura crítica e a superação de pontos contraditórios,
permitindo uma maior compreensão das percepções expressas pelos operadores das políticas
públicas de educação nos municípios, em particular os membros do GC e da CR, no que diz
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respeito à participação social pelo princípio da democracia deliberativa na elaboração do
planejamento da educação municipal.
No que se refere à análise documental, admitimos, nesta Pesquisa, a compreensão de
Alves-Mazzotti (2004, p. 169) que sinaliza:
Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como
fonte de informação. Regulamentos, atas de reunião, livros de frequência, relatórios,
arquivos, pareceres, etc., podem nos dizer muita coisa sobre os princípios e normas
que regem o comportamento de um grupo e sobre as relações que se estabelecem
entre diferentes subgrupos. [...] A análise de documentos pode ser a única fonte de
dados – o que costuma ocorrer quando os sujeitos envolvidos na situação estudada
não podem ser mais encontrados – ou pode ser combinada com outras técnicas de
coleta, o que ocorre com mais frequências.

Nesta Pesquisa, utilizo duas tipologias de documentos, sendo ambas fontes primárias
da pesquisa. Admito aqui, como fonte primária, os documentos utilizados para uma
interpretação direta minha, que estará em debate com os referenciais bibliográficos escolhidos
para o tratamento da análise e do objeto de estudo.
O primeiro conjunto de documentos reuniu coletâneas, cadernos de orientações,
legislações, portarias, reunidos em torno da temática das políticas de assessoramento técnico,
desenvolvidas no âmbito federal e estadual, cuja finalidade era apoiar tecnicamente as
Secretarias de Educação na formulação do planejamento da educação municipal. O período
desses documentos obedeceu ao recorte temporal entre 2000-2015, e a legislação obedeceu ao
período entre 1937-2014, conforme apresentam o APÊNDICE D – Constituições federais
analisadas, o APÊNDICE E –Legislação educacional brasileira analisados, o APÊNDICE F Decretos, portarias e resoluções nacionais analisadas e o APÊNDICE G - Documentos
norteadores que contribuíram para a elaboração do Plano Municipal de Educação analisados
na pesquisa.
O segundo conjunto de documentos foram o Termo de Compromisso assinado entre o
município e o estado, as atas de reuniões, as memórias do processo de construção do Plano
Municipal de Várzea da Roça, os relatórios, os planos de ações, o regimento da audiência
pública, os documentos tais quais portarias, ofícios, resoluções no âmbito municipal e os
convites que demarcaram os ritos de construção no planejamento da educação municipal,
assim como os documentos do planejamento municipal onde se inserem as diretrizes para
educação, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a
Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Plano Municipal de
Educação (PME).
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Para uma cuidadosa análise organizamos a relação do segundo conjunto de
documentos e anexamos como apêndice e anexos desta pesquisa, conforme podemos observar
no Apêndices H - Legislação e documentos do Município de Várzea da Roça - Bahia
analisados na Pesquisa e nos ANEXO A – Termo de Cooperação Técnica, no ANEXO B Decreto n.º 258, de 29 de maio de 2013, Prefeitura Municipal de Várzea da Roça, Bahia, no
ANEXO C - Portaria n.º 007-A, de 16 de janeiro de 2014, no ANEXO D - Regimento interno
da audiência pública do Plano Municipal de Várzea da Roça – Bahia e no ANEXO E – Lei
Municipal n.º 427/2015 Institui o Plano Municipal de Educação de Várzea de Roça, Bahia
Acrescento aos dados mencionados, as informações estatísticas de instituições como
MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), SEC entre outras entidades.
Incluo, também, informações obtidas por meio de entrevistas a gestores, no intuito de
reforçar ou problematizar dados, dando a oportunidade de compreensão dos significados
atribuídos pelos sujeitos ao ambiente e suas relações, assim como de aprofundamento das
informações que foram realçadas pelos entrevistados, cobrindo um leque maior de
probabilidades apontadas no referencial teórico e nas análises junto aos demais instrumentos.
Essa dissertação está organizada em uma introdução, quatro capítulos e as conclusões
e proposições com a indicação do produto a ser realizado com os construtores do
planejamento da educação municipal de Várzea da Roça.
No segundo capítulo, situo o contexto político, suas perspectivas e circunstâncias
históricas das políticas de planejamento na educação brasileira, tendo como recorte temporal
os anos trinta, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, quando a temática emerge
no contexto de políticas de aprofundamento do republicanismo no País, até a atual conjuntura.
Para tanto, esboço a compreensão entre a relação do planejamento da educação e sua
demarcação nos movimentos de centralizações e descentralizações das políticas educacionais,
na tentativa de compreender, a partir das relações entre governos, como o município atua
como ente da integração da organização da educação nacional.
No terceiro capítulo, faço uma análise das políticas de planejamento que atuaram no
processo de assessoramento técnico de Planos Municipais de Educação, nos municípios
brasileiros. Assim, descrevo um panorama das ações desenvolvidas por essas políticas,
destacando, entretanto, aquelas que foram executadas no Estado da Bahia. Explico que a
intensificação dessas políticas de assessoramento aparece na cena das políticas públicas
quando os princípios de descentralização e desconcentração das políticas surgem como
orientadores das políticas educacionais.
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No quarto capítulo, faço à caracterização do lócus da pesquisa, em que descrevo a
definição de Várzea da Roça/Bahia como o município a ser pesquisado e apresento um
panorama descritivo sobre as características históricas, geográficas, demográficas,
socioeconômicas, culturais e educacionais do Município. As fontes para a busca das
informações contidas no texto foram oficiais e baseadas nos sites do MEC, IBGE, INEP e da
Prefeitura de Várzea da Roça, além de arquivos pessoais que foram cedidos para a análise
durante esta Pesquisa.
No quinto capítulo, intitulado As vozes da participação: o que dizem os
construtores do Plano Municipal de Educação de Várzea da Roça construo o
entrelaçamento das vozes, das teorias e dos documentos. Para a interpretação dos discursos
das vozes, emergem as seguintes categorias de análises: os caminhos da institucionalização da
elaboração do Plano Municipal de Educação, as intervenções de cooperação tecnopolítica do
PROAM e SASE/MEC, as formas de representação e a participação social nas decisões sobre
o PME, o “mover” do Planejamento da Educação Municipal em Várzea da Roça. Essas vozes
narram, ao mesmo tempo que desvelam e analisam os ritos, os processos e seu andamento que
fizeram cruzar, no tempo e no espaço, institucionalidades dos arranjos construídos, pelo
município e pelo estado, na formulação da política da educação municipal. Vozes que
testemunham as angústias de mergulhar num processo formativo em que seu desdobramento
estará tencionando o proceder com os desejos de um direito coletivo, difuso e contraditório
em seu histórico institucional, o direito à educação para os que habitam em Várzea da Roça.
Nas Considerações e Proposições: A necessária integração para o controle social
no acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Várzea da Roça, faço uma
síntese dos objetivos da pesquisa, trazendo as questões centrais no sentido de divulgar os
achados da pesquisa com os colaborares do município de Várzea da Roça, no momento que
apresento as recomendações ao município para a montagem de uma sistemática de
acompanhamento da implementação do Plano Municipal de Educação, em que a vertente seja
a ampliação da informação junto aos Conselhos de Representação Social, buscando uma
articulação do Conselho Municipal de Educação com os demais conselhos da área social, com
informações qualificadas intervenham na implementação da política educacional no
município.
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2 ELEMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS SOBRE O PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
O objetivo deste capítulo é situar o contexto político, suas perspectivas e
circunstâncias históricas das políticas de planejamento na educação brasileira, tendo como
recorte temporal os anos trinta, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, quando a
temática emerge no contexto de políticas de aprofundamento do republicanismo no País, até a
atual conjuntura.
À época, os idealizadores do Manifesto primavam por uma “reconstrução da educação
nacional”, a fim de garantir um sistema de ensino sobre os princípios da “autonomia da
função educacional”, ou seja, autonomia técnica, autonomia administrativa e autonomia
econômica; descentralização da organização da educação, no sentido de avalizar um plano
único e comum a todos os brasileiros; implementar as bases do Escolanovismo, em que os
processos pedagógicos fossem organizados numa concepção cientificista, a fim de romper
com o empirismo e improvisação do ensino. (SAVIANI, 2008, p. 247)
Para tanto, esboçarei a compreensão entre a relação do planejamento da educação e
sua demarcação nos movimentos de centralizações e descentralizações das políticas
educacionais, na tentativa de compreender, a partir das relações entre governos, como o
município atua como ente da integração da organização da educação nacional.
Estou convicta de que essas relações nem sempre convivem dentro de um arco
harmonioso de conciliação entre demandas apontadas e soluções encaminhadas, isso tanto por
parte dos órgãos centrais da administração educacional, quanto dos que estão na lide direta da
execução da política educacional, em nosso caso, o município e suas escolas.
Discuto as categorias de planejamento, planejamento educacional, suas dimensões
técnicas e políticas para melhor compreensão dos significados dos Planos Nacional, Estaduais
e Municipais de Educação, tendo como base a CF de 1988 e a LDB 9.394/96 e as discussões
sobre a temática abordada por Martins (2001, 2002, 2004), Tavares (2003), Novaes (2006),
Algebaile (2009), Araújo (2013), Dourado (2013), Monlevade (2013), Cardoso Júnior (2015).
Conduzi a pesquisa para a análise da legislação brasileira, sobretudo nas Constituições
Federais (CF) de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988 e, em especial, nas referências legais da
educação, com destaques para as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º
4.024/61 e 9.394/96, a legislação que instituiu os Planos Nacionais de Educação (PNE), a Lei
n.º 10.172/2001, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n.º 103/2012, a Ementa Constitucional
(EC) n.º 59/2009 e a Lei n.º 13.005/2014, a fim de compreender como, no campo da

28

regulamentação da educação nacional, o planejamento é inserido como elemento ordenador e
produtor dos consensos das políticas educacionais e como instrumento que surge de forma
contraditória, como síntese possível da relação de solidariedade administrativa entre os entes
federados. Base para a construção dos assessoramentos técnicos entre os entes, na formulação
do macroplanejamento de longo prazo de um Sistema Nacional de Educação que tem a
pretensão de ser integrado.
2.1 O HISTÓRICO DAS LEIS E DAS INSTITUCIONALIDADES DO PLANEJAMENTO
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A discussão sobre a elaboração de Plano de Educação no Brasil surge na década de
1930, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, elaborado por intelectuais
brasileiros, que tinha como objetivo organizar um “partido do ensino” apolítico, capaz de
congregar pessoas interessadas na causa da educação, independentemente de doutrinas
filosóficas ou religiosas ou de posições políticas. (SAVIANI, 2008, p. 241-242)
O documento era uma recomendação ao povo e ao governo brasileiro, alertando sobre
a importância da elaboração de um Plano que tivesse como proposta a reconstrução
educacional do Brasil e delineava o planejamento do Sistema Educacional, estabelecendo
como fundamental a formação de professores. Assim, surgia uma proposta para uma educação
nova, construída para todos os grupos sociais, com as mesmas condições de oportunidades
educacionais e que não apenas considerasse como relevante os interesses de classe.
Dessa forma, nascem as bases para a organização e administração do sistema
educacional que pretendia promover a redemocratização do País. Os princípios constantes
nesse processo foram educação pública, escola única, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e
coeducação. Além desses, cabia, como função educacional para a escola, ter unidade para
desenvolver a capacidade vital humana, autonomia nos aspectos técnicos, administrativos e
econômicos e, sobretudo, ser descentralizada, ou seja, possuir um sistema organizado e
coordenado pela União. (SAVIANI, 2010, p. 246-248)
Para compreender as discussões em torno das políticas de planejamento da educação
brasileira, faço uma breve análise da década de 1930 até a contemporaneidade. Tento
compreender como, na formulação das políticas de planejamento da educação, a legislação
brasileira, ao mesmo tempo em que institui diretrizes para elaboração de planos nacionais e
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subnacionais determina o modo de operação da educação a ser desenvolvida nos estados e
municípios.
Para entender os processos de centralização, de descentralização e de autonomia da
gestão como pêndulo dos arranjos institucionais próprios do federalismo brasileiro, utilizo
fontes secundárias de pesquisa, cujo tema estaria centrado na historiografia dos sistemas
nacional, estaduais e municipais de educação, bem como analiso os elementos que os constitui
e, também, a forma de organização da educação e seu financiamento.
A historiografia da educação brasileira registra que, desde a primeira república, há
intenção de criação de um Sistema Nacional de Educação. (SAVIANI, 2008; SCHUELER;
MAGALDI, 2009) Dois fatores são considerados como determinantes para não configuração
desse Sistema: o primeiro, concernente às condições materiais para a oferta, e ainda, para esse
fator, a combinação do rápido crescimento populacional, a baixa capacidade de arrecadação
do novo estado brasileiro e a capacidade de investimento no campo da educação. Rui Barbosa
(apud SAVIANI, 2008, p. 167), evidencia essa discrepância: “O Estado no Brasil consagra a
esse serviço apenas 1,99% do orçamento geral, enquanto as despesas militares devoram
20,86%”. Haddad e Di Pierro (2000, p. 2) também corroboram com essa tese, ao afirmarem
que:
À União reservou-se o papel de “animador” dessas atividades, assumindo uma
presença maior no ensino secundário e superior. Mais uma vez garantiu a formação
das elites em detrimento de uma educação para as amplas camadas sociais
marginalizadas, quando novamente as decisões relativas as ofertas de ensino
elementar ficaram dependentes da fragilidade financeiras as províncias e dos
interesses das oligarquias regionais que as controlavam politicamente.

O segundo fator determinante para a não expansão da escolarização na primeira
república, alega Saviani (2008, p. 168), seria a questão das mentalidades pedagógicas não
homogêneas, às quais estariam em disputa pela concepção pedagógica nacional — os
tradicionalistas, os liberais e os cientificistas. As duas últimas estariam ligadas aos ideais que
seriam predominantes e raízes das disputas, entre 1930 e 1947, sobre o laicismo não só do
Estado, mas também da cultura e da educação, o que, na historiografia da educação nacional,
configurou-se como fortes embates da educação brasileira, que nos deixaram sequelas, como
confirma Saviani (2008, p. 168):
Conclui-se, pois, que as dificuldades para a realização da ideia de sistema nacional
de ensino se manifestaram tanto no plano de condições materiais como no âmbito da
mentalidade pedagógica. Assim, o caminho a implantação dos respectivos sistemas
nacionais de ensino, por meio do qual os principais países do Ocidente lograram
universalizar o ensino fundamental e erradicar o analfabetismo, não foi trilhado pelo

30

Brasil. E as consequências desse fato projetam-se ainda hoje, deixando-nos um
legado de agudas deficiências no que se refere ao atendimento das necessidades
educacionais do conjunto da população.

A Constituição de 1934, no Inciso XIV, destaca que, dentre a competência da União,
caberia “traçar as diretrizes da educação nacional”. Assim, no Título V – Da Família, da

Educação e da Cultura, no seu Capítulo II – Da Educação e Cultura, estabelece, em seu Art.
150, que:
a) 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; b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos
estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste e dos institutos de
ensino superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização; c) organizar e
manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados aos mesmos; d) manter no
Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, superior e universitário; e)
exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de
recursos e estimular a obra educativa em todo o País, por meio de estudos,
inquéritos, demonstrações e subvenções. (BRASIL, 1934)

A presente lei mantém os sistemas de ensino organizados por território, e, ainda,
estabelece que o Plano Nacional de Educação, constante de lei federal, só poderá se renovar
em prazos determinados e obedecerá às seguintes normas:
Parágrafo Único - a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória
extensivo aos adultos; b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao
primário, a fim de o tornar mais acessível; c) liberdade de ensino em todos os graus
e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e da estadual; d) ensino, nos
estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o de línguas
estrangeiras; e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e
seleção por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos
objetivos apropriados à finalidade do curso; f) reconhecimento dos estabelecimentos
particulares de ensino somente quando assegurarem a seus professores a
estabilidade, enquanto bem servirem, e uma remuneração condigna. (BRASIL,
1934)

Assim, a CF de 34 define os prazos e as normas que são estabelecidas no Plano com o
intuito de difundir a liberdade de ensino para uma educação pública, gratuita em todos os
graus e ramos. E com a ajuda do Conselho Nacional, define que será elaborado o Plano
Nacional de Educação:

Art. 152 - 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. (BRASIL, 1934)
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Nesse contexto, começa a se esboçar a ideia de se estabelecer um sistema de ensino
nacional, que abarcasse todos os níveis e modalidades da educação brasileira. O Plano
contemplaria medidas sugestivas ao Governo para a resolução de problemas educacionais, os
quais estavam associados à Primeira República e que, nesse momento, passam a fazer parte da
agenda política, devido aos movimentos ocorridos nos anos 20, a exemplo do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova.
Segundo Haddad e Di Pierro (2000), na Constituição Federal de 1934, foi proposto o
Plano Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo Governo Federal como de
responsabilidade da União e incluía, entre suas normas, o ensino normal gratuito e
obrigatório. Pela primeira vez, a Educação de Jovens e Adultos recebia um tratamento
particular. Conforme os autores mencionados, foi criado o primeiro fundo para financiar o
ensino fundamental:
[...] vinculou constitucionalmente uma receita para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino: reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para
com a educação; estabeleceu uma série de medidas que vieram confirmar este
movimento de entregar e cobrar do setor público a responsabilidade pela
manutenção e pelo desenvolvimento da educação. (HADDAD; DI PIERRO, 2000,
p. 110)

Entretanto, há um retrocesso na Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil de 1937, não apenas porque a concepção da política educacional brasileira passa a ser
orientada pelas reformas dirigidas por Gustavo Capanema8, mas também por ela não fazer
nenhuma referência ao Plano Nacional de Educação, de modo que esse tema só será colocado
em pauta, novamente, após a ditadura militar.
Art 15 - Compete privativamente à União: IX - fixar as bases e determinar os
quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer a
formação física, intelectual e moral da infância e da juventude; Art. 16 - Compete
privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: XXIV diretrizes de educação nacional; O ensino pré-vocacional profissional destinado às
classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado.
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou
associações particulares e profissionais. (BRASIL, 1937)

8

A Reforma Capanema foi o nome dado às transformações projetadas no Sistema Educacional Brasileiro, em
1942, durante a Era Vargas, liderada pelo então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, que ficou
conhecido pelas grandes reformas que promoveu, dentre elas, a do Ensino Secundário e o grande Projeto da
Reforma Universitária, que resultou na criação da Universidade do Brasil, hoje, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ).
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A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946 foi promulgada
baseada em princípios liberais e democráticos, os quais marcariam o processo de
democratização que levaria, mais tarde, à aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, Lei n.º 4.024, 1961), a qual estabeleceria a importância da
estruturação do Sistema Nacional de Educação e asseguraria que os recursos seriam
distribuídos em fundos para cada setor conforme seu Art. 169. Além disso, estabelecia que o
PNE seria elaborado com vigência para oito anos, pelo MEC, e aprovado pelo Conselho
Federal de Educação, que instituiria os objetivos e as metas.
É também na Constituição de 1946 que se estabelecem as diretrizes e bases para a
educação nacional, com a abordagem sobre a autonomia municipal, a criação de órgão de
assistência técnica aos Municípios, a definição do percentual de recursos para os municípios e
a organização do sistema de ensino. Em relação às competências dos entes federados, fica
estabelecido que:

Art. 170 - A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios.
Parágrafo único - O sistema federal de ensino terá caráter supletivo, estendendo-se a
todo o País nos estritos limites das deficiências locais. Art. 171 - Os Estados e o
Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino. Parágrafo único - Para o
desenvolvimento desses sistemas a União cooperará com auxílio pecuniário, o qual,
em relação ao ensino primário, provirá do respectivo Fundo Nacional. Art. 172 Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional
que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. (BRASIL,
1946)

Outro aspecto importante da CF de 1946 foi o estabelecimento do princípio da
cooperação da União para o desenvolvimento dos sistemas de ensino. (FÓRUM NACIONAL
DE EDUCAÇÃO, 2011, p. 8), com forte influência norte-americana.
A partir de 1947, surgiram no Brasil as iniciativas de interferência norte-americanas
nas políticas educacionais. Essas iniciativas foram consolidadas com a assinatura do Termo de
Cooperação Técnica, um intercâmbio mediante um discurso oficial de que havia necessidade
de ajuda e desenvolvimento técnico aos países subdesenvolvidos. Conforme Campos9 (2015),
essas políticas norte-americanas enfrentavam resistências crescentes no Ministério de
Educação e Cultura (ainda que essas resistências fossem marcadas pelas ideias getulistas, nas
quais prevaleciam o nacionalismo).
9

Este trabalho da interferência da Ideologia no Contexto e o Golpe Militar encontra-se mais detalhado na Tese
de Doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) do Programa (PPFH) da autora Campos
(2015, p. 177)
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No período da ditadura militar, a partir da década de 60, há uma interferência da
política norte-americana na educação brasileira, embora focada, inicialmente, no ensino
superior. Essa interferência trouxe grande repercussão nas políticas educacionais em todos os
níveis, interferindo na formação de professores, nos programas e planos estaduais e
municipais de educação por meio do acordo MEC-USAID (United States Agency for
Internacional Development). Na opinião de Campos (2015), esse foi o documento mais
expressivo, firmado por convênio, entre os governos brasileiro e o norte-americano, pactuado
em 30 de junho de 1968, com a finalidade de assessorar a curto e a longo prazos o ensino
superior no país. (CAMPOS, 2015, p. 76)
Conforme a mesma autora, os documentos oficiais do MEC assinalam que esse
convênio atuaria por meio da Diretoria de Ensino Superior, que representava o governo
brasileiro nas ações de cooperação técnica com a agência norte-americana, com participação
do CNE. Tais iniciativas provocaram manifestações dos estudantes e movimentos estudantis
que estavam lutando para preservar o país da influência internacional e procurando solidificar
essa tendência nacionalista que, realmente, interessava à população. Essas iniciativas foram
rotuladas pelo governo como subversivas, provocando repressão e conflitos.
Nos anos sessenta, com o regime militar, o Planejamento passa a ser compreendido
como uma ferramenta útil para a prática da administração pública. A intenção, nesse
momento, vivenciada no Brasil, era para reforçar o papel dos economistas no planejamento
governamental. Nesse contexto, o governo cria o Ministério de Planejamento e elabora o
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e os Planos Setoriais, incluído os Planos Setoriais
da Educação, Cultura e Desporto (PSCD).
Isso tudo fica evidenciado nos respectivos Art. 8º e 10º, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1967:
Art. 8º - X - estabelecer o plano nacional de viação; XIII - estabelecer e executar
planos regionais de desenvolvimento; XIV - estabelecer planos nacionais de
educação e de saúde; XVII - legislar sobre: q) diretrizes e bases da educação
nacional;
Art. 10º - VII- assegurar a observação dos seguintes princípios: f) trata da autonomia
municipal. (BRASIL, 1967)

Assim, compreendo que, dentre as responsabilidades da União, caberia a preparação
de Planos para cada área, que teria seu processo de elaboração conduzido pelos técnicos
vinculados ao Ministério do Planejamento. Vale destacar que esse momento era marcado pelo
conflito sobre as bases que estabeleceriam a educação brasileira, que anteriormente era de

34

cunho político-social e passa a ser situada no processo de desenvolvimento, compreendida
pelos técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e de outros técnicos do
Ministério da Educação. (FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, p. 12, 2011)
Porém, após a ditadura militar, com o advento da Nova República a partir de 1985,
momento em que o Brasil inicia um novo processo político, o de redemocratização do país, é
retomada, na Constituição Federal de 198810, a necessidade de dimensionar, em uma década,
um Plano Nacional de Educação que articule o Sistema Nacional de Educação, conforme
definição do 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: 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; VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988)

Com esse Artigo, torna-se claro o papel a ser desempenhado pela União, de elaborar e
executar o PNE, após aprovação pelo Congresso Nacional, tornando realidade o conjunto de
Planos da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios. (MONLEVADE, 2013, p.9)
O texto do inciso VI passa a ser inserido na CF por meio da Emenda Constitucional n.º
59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009) que estabelece a “meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto”.
Com esse cenário, o PNE visava à articulação e integração dos entes federados e
garantia do direito à educação de qualidade nos seus diferentes níveis e modalidades para
todos os cidadãos brasileiros. Nesse contexto, os municípios passam a ter autonomia a fim de
organizar seus sistemas de ensino e elaborar e implementar, de forma articulada e integrada,
as suas políticas para o desenvolvimento de suas práticas para uma educação de qualidade a
seus munícipes.
Não podemos negar que tudo isso foi um avanço para a educação, mas era necessário
compreender melhor as novas responsabilidades que são impostas nesse novo processo para o
Sistema Municipal de Educação, inclusive como gerir seus próprios recursos financeiros
10

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi influenciada pela participação do Fórum
Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP), instância criada em 1986, que agregava entidades como
CUT, CGT, OAB, ANPED, SBPC, SEAE, CEDES, ANDES, ANDE, CPB, FENOE, FASUBRA, ANPAE,
UNE, UBES.
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destinados à educação e como estabelecer um regime de colaboração entre os entes da
federação, que passou a ser algo importante nas discussões no cenário brasileiro.
A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, Lei n.º 9.394, 1996a), no
seu Art. 87, define que: “[...] a União, no prazo de um ano a partir da publicação daquela Lei,
deveria encaminhar ao Congresso Nacional, o PNE, com diretrizes e metas para os dez anos
seguintes”. Temos aqui que mencionar que o Brasil havia assumido o compromisso
estabelecido nas resoluções aprovadas durante a Conferência Mundial de Educação Para
Todos11, realizada na Tailândia, em Jomtien.
É nesse contexto que o planejamento integra o cotidiano da educação como elemento
norteador das ações educativas, seja no âmbito dos municípios com os PME, seja nas
unidades escolares da rede de ensino com os Projetos Político-Pedagógico (PPP).
A vigência do PNE era, inicialmente, plurianual, mas só após a LDBEN torna-se
decenal e, para a sua aprovação, segue os procedimentos legais que todo e qualquer projeto
passa para que, futuramente, possa ser transformado em legislação vigente. Assim, o
documento para ser instituído em lei é encaminhado para o Congresso Nacional e, em
seguida, vai para a apreciação no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Procedimento similar ocorrerá nos estados, onde tramitará pela Assembleia Legislativa e nos
municípios, nas suas respectivas Câmeras de Vereadores. Em caso de aprovação, os Planos de
Educação serão transformados em lei.
Houve, porém, um intervalo de doze anos entre a CF de 88 e o primeiro PNE, fixado
pela Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), devido à demora da
promulgação da LDBEN, e o Artigo 87 que trata sobre o plano não era muito claro no que se
referia à Década da Educação. Entretanto,
Foi preciso surgir com o movimento da sociedade civil, liderado pelo Fórum
Nacional em Defesa da Escola Pública e apoiado por partidos que apostavam na
transformação, para se redigir, protocolar, tramitar e aprovar o PNE.
(MONLEVADE, 2013, p. 9)

A Lei n.º 10.172 (BRASIL, 2001), que instituiu o Plano Nacional de Educação 2001201112, é considerada, pelo campo da educação, uma conquista histórica. Surge, então, um
A Conferência Mundial de Educação Para Todos foi realizada no ano de 1990, pela UNESCO, Unicef, PNUD
e Banco Mundial.
12
Com o intuito de coordenar e subsidiar o processo de elaboração dos Planos Municipais de Educação (PME) e
os Planos Estaduais de Educação (PEE) de forma articulada com o Plano Nacional de Educação (PNE), foi
criada uma comissão constituída pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED), União dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Ministério de Educação (MEC), Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados (CECDCD), Comissão de Educação do Senado Federal (CESF),
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Associação Brasileira de
Organização Não-Governamentais (ABONG).
11
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grande desafio para todos os entes federados — a União, os Estados e os Municípios — que
têm a responsabilidade de contribuir para que o País possa alcançar, no prazo de dez anos,
seus objetivos e metas definidos no PNE. Os estados e municípios deveriam, então, de forma
articulada, elaborar os seus respectivos planos estaduais e municipais de educação como
determina o Art. 2º, que diz: elaborar os seus respectivos planos estaduais e municipais de
educação.
Por recomendação do Governo, esse Plano foi aprovado com nove metas vetadas,
todas referentes ao financiamento da educação que foram propostas pela sociedade, apenas
uma delas era comum à sociedade e ao executivo. Essa aprovação deixa claro como o
Governo era de centro direita, uma vez que não atendeu aos anseios da sociedade.
Assim, nessa análise, percebemos que os Planos que existiram entre os anos 30 até
2001 eram elaborados por curtos períodos, que correspondiam aos períodos dos governos,
sendo, em geral, elaborados por seus agentes, sem a participação da sociedade. Esses Planos
tiveram realizações parciais ou não foram considerados, porque não pautavam as decisões de
governo, governos patrimonialistas, que defendiam as suas próprias prioridades,
desconsiderando qualquer compromisso assumido pelo Estado com a população, para atender
os interesses personalistas ditados pela elite brasileira. (FÓRUM NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, p. 30, 2011)
A mobilização e participação da sociedade, no enfrentamento das fragilidades políticas
da educação, traria, no próximo Plano, propostas que estivessem “sintonizadas” entre a
sociedade e o governo, nas quais a educação ganharia a centralidade nas políticas, em âmbito
nacional. Houve um grande esforço para a mobilização e participação social para a proposta
do PNE de 2011-2020, que ganhou destaque durante a Conferência Nacional de Educação
(CONAE, 2010), a qual promoveu as deliberações que indicaram as metas e estratégias para o
novo Plano.
Assim, o PNE, com vigência para 2014 a 2024, aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de
junho de 2014 (BRASIL, 2014), estabelece, no Artigo 2º, que suas diretrizes são:

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
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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.

Dentre os aspectos mais importantes do PNE, destacamos o papel da União que
estabelecerá a lei do Sistema Nacional de Educação e será responsável pela articulação entre
os Sistemas de Ensino e em regime de colaboração terá suas diretrizes, metas e estratégias
efetivadas, conforme o:
Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos
da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela
articulação entre os Sistemas de Ensino, em regime de colaboração, para efetivação
das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. (BRASIL. Lei nº
13.005, de 25 de junho de 2014)

2.2 A DIMENSÃO TECNOPOLÍTICA DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
A qualidade da educação brasileira tornou-se o principal desafio para os operadores da
educação. Os dados publicados pelos Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação no Brasil
— o Sistema de Avaliação da Educação Básica13 (SAEB), o Exame Nacional do Ensino
Médio14 (ENEM) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior15 (SINAES) e,
mais recentemente, no âmbito do desempenho das escolas, os indicadores do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica16 (IDEB) — sinalizam para a necessidade dos
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado em 1990, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e é composto por um conjunto de avaliações externas em
larga escala. Seu objetivo é realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que
possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é
ofertado. As informações produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento das
políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo para a melhoria da
qualidade, equidade e eficiência do ensino. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/historico>.
Acesso em: 10 nov. 2014.
14
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho do
estudante ao fim da escolaridade básica e é utilizado como critério de seleção para o ingresso no ensino
superior e para concorrer a uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=183&Itemid=414>. Acesso em: 10 nov. 2014.
15
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) analisa as instituições, os cursos e o
desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa,
extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. E reúne informações do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e das avaliações institucionais e dos cursos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12303&option=com_content>. Acesso em:10 nov. 2014.
16
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep, em 2007, e representa a
iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da
educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos
resultados das avaliações em larga escala do Inep, a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente
assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a
partir de vertentes: dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e as médias de desempenho nas
avaliações do SAEB. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>. Acesso em:
10 nov. 2014.
13
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governos, em todas as instâncias da Federação, desenvolverem ações de elevação da
qualidade da educação.
Para elevação dessa qualidade, é necessário que a concepção de planejamento e sua
implementação levem em conta a articulação de ações entre a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal (DF), para definição de diretrizes, metas e objetivos
estratégicos, em sintonia com as demandas apresentadas pelos respectivos sistemas de ensino.
Nessa perspectiva, Saviani (2010, p. 388) afirma que:
A ação sistematizada é aquela que busca intencionalmente realizar determinadas
finalidades. É, pois, uma ação planejada. Sistema de ensino significa, assim, uma
ordenação articulada dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos
educacionais preconizados para a população à qual se destina. Supõe, portanto,
planejamento. [...] as exigências de intencionalidade e coerência implicam que o
sistema se organize e opere segundo um plano [...]

Pensando na ordenação articulada dos vários elementos que Saviani (2010) aborda, é
possível compreender que, na ação do planejamento, há diferença entre a competência técnica
e a competência política, para possibilitar a elevação da qualidade da educação.
Entretanto, quando se trata de traduzir essa qualidade em ações do planejamento das
políticas públicas em educação, nem sempre o conjunto de ações definidas pelos governos
manifesta claramente, para a sociedade, a expectativa em relação a essa qualidade,
considerando essas competências. É consenso, nas discussões sobre planejamento educacional
no Brasil, a necessidade de melhoria da qualidade em educação, contudo, o termo qualidade,
associado à educação em si, expressa diversas compreensões do seu significado.
Silva (2009) indica que o termo qualidade, ao chegar ao campo da educação, trouxe
seu viés econômico para interpretação das políticas de educação no Brasil. Podemos dizer
que, também para as noções do planejamento das políticas educacionais, essas, fortemente
influenciadas pela Reforma do Estado Gerencial da década de noventa, incorpora a ideia de
tempos, eficácia, eficiência e efetividade, nas concepções dos planos educacionais. A autora
sinaliza a necessidade de ampliação desse conceito e sugere o significado de qualidade social
da educação:
A escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e
dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as
expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação; que busca
compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu
sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado,
pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que
transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e de
vivências efetivamente democráticas. (SILVA, 2009, p. 225)

39

Com efeito, a tensão existente entre uma compreensão sobre qualidade na educação,
em uma ótica economicista dos insumos da educação e em uma ótica mais humanista de
qualidade social, incorporando a complexidade das práticas sociais nas institucionalidades da
educação, traduz-se no que Fonseca (2009, p. 173) argumenta sobre a ambivalência expressa
nos planos educacionais, configurada nas argumentações da produção de direitos e valores
humanos para a sociedade, quando definido em suas concepções e, contraditoriamente, às
práticas de implantação dos projetos e programas governamentais que revelam a compreensão
na ótica economicista da educação.
Isso posto, os Planos Nacional, Estaduais e Municipais precisam garantir a articulação,
verticalização e cumprimento de metas e estratégias, pensando no princípio de se
construir/garantir um sistema nacional de ensino. Saviani (2010) define o pensamento
sistêmico como necessário para a elaboração desses Planos, ampliando essa questão para a
qualidade da educação:
Podemos dizer que a formulação do Plano Nacional de Educação se põe como uma
exigência para que o Sistema Nacional de Educação mantenha permanentemente
suas características próprias. Com efeito, é preciso atuar de modo sistematizado no
sistema educacional; caso contrário, ele tenderá a distanciar-se dos objetivos
humanos, caracterizando-se especificamente como estrutura (resultado coletivo
intencional de práxis intencionais individuais). (SAVIANI, 2010, p. 388)

É certo que o pensamento sistêmico é mais que necessário para a consolidação de um
sistema nacional de educação que tenha como princípio o desenvolvimento humano. Porém,
no movimento do real concreto, as relações interfederativas do estado brasileiro, em toda a
sua diversidade e desigualdades sociais, econômicas e regionais, vivem num clima de intenso
debate das políticas sociais e educacionais, motivadas em parte sobre as exigências de
melhoria da qualidade de ensino, criando tensões sobre o regime de competências dos entes
federados, tanto na oferta de matrícula nos níveis e modalidades sobre sua governabilidade,
quanto na forma de financiamento suficiente para atender às novas exigências dos Planos
Nacional, Estaduais e Municipais de Educação.
A organização da educação encontra-se numa encruzilhada de disputas entre sua
função eminentemente pública, no sentido de ser um direito do cidadão ofertado pelo Estado
como continuidade de ampliação de um sistema civilizatório, ou apenas ser chancelada por
esse Estado e ter as suas finalidades definidas e gestadas pelos agentes dos “mercados
educacionais”, que não se contentam com a dominação ideológica, mas também com gestão
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dos sistemas de ensino. Dessa forma, a disputa sobre os fins da educação ocorre em cada
sentido das estratégias e metas dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.
Essa agenda de influência dos “mercados educacionais” não é um determinante de
“hoje” e ou do “agora”, na política educacional brasileira. Entre 1980 e 1990, o Banco
Mundial instalou uma nova forma de se relacionar com os países em momentos de ajustes
econômicos e propõe a esses países, inclusive o Brasil, o financiamento de crédito de base
política, incorporando à agenda econômica a influência nas agendas setoriais. A educação
brasileira sofreu dessa influência das “contrapartidas” reformistas, nos fundamentos da
racionalidade econômica, maior produtividade, menor custo com maior resultado, trazendo
para a lógica das políticas sociais os mecanismos dos ajustes econômicos próprios das
intervenções desses organismos.17 (FONSECA, 1998, p. 54-57)
Vale lembrar que o arcabouço legal das principais reformas educativas nos anos 90,
que foram a aprovação da LDB n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996a) e a Lei n.º 9.424/96 (BRASIL,
1996b) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), o Brasil estava sobre forte influência de políticas
econômicas contracionistas e de forte ajuste econômico de viés neoliberal e rendido sob as
políticas do Fundo Monetário Internacional (FMI), que aprofundou uma reforma ampla do
estado brasileiro, denominado “Estado Cidadão”, que tinha como prerrogativa a
“modernização administrativa”, instalando mecanismos de gestão para administração das
políticas públicas. É bom esclarecer que o resultado dessas legislações impactou a
organização brasileira, em que pese a conjuntura da qual elas nasceram, que foi a do Estado
mínimo.
Dito isso, admitindo-se, nesta Pesquisa, que “planejamento não é plano, é política”,
compreendo o planejamento não como resultado de aplicação de suas técnicas de formulação
ou da eficiência dos resultados que as técnicas produzem. Entendo que o planejamento é o
resultado do conjunto de forças que atuam sobre a formulação desses documentos. Nesse
sentido, os Planos de Educação (nacional, estaduais e municipais) são os registros da política
educacional em movimento, como produto e resultado de uma ação contínua de governos que,

17

A influência do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Internacional de
Reconstrução do Desenvolvimento sobre as reformas educativas implementadas na América Latina e no
Brasil dos anos oitenta e noventa, não pode ser desconsiderada da análise do marco legal reformado como
resultado dos acordos de cooperação técnica que tinha como condicionantes a reformulação dessas políticas.
A Bahia foi um dos estados que teve parte de sua reforma educativa nos anos noventa financiada por
agências financeiras internacionais. Para maiores detalhes sobre esse processo, consultar a tese de doutorado
de Célia Tanajura Machado (2007).
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em menor ou maior grau de participação social na construção da política, projetam suas
intencionalidades para a educação.

Planejamento é processo cotidiano e dinâmico de condução do governo. Não se
confunde com documentos, livros e planos, ainda que estes, se bem elaborados,
ajudem como parte necessária ao registro documental, bem como na gestão e
comunicação interna e externa ao governo etc. Mas que fique claro: planejamento é
antes de tudo a arte da boa política. Logo, planejamento é processo tecnopolítico –
contínuo, coletivo e cumulativo – por meio do qual se dá concretude a projetos
oriundos da própria sociedade, canalizados por grupos que disputam de forma
legítima e democrática a condução das ações de governo. Por isso, tanto melhor,
quanto mais republicanos e democráticos forem os critérios de organização
institucional do Estado e os valores e normas de funcionamento das instituições e
das próprias políticas públicas. Neste sentido, os planos – como documentos formais
do planejamento – podem e devem ser elaborados para explicitar, ratificar e
aperfeiçoar o processo geral de planificação, nos termos acima propostos.
(CARDOSO JUNIOR, 2015, p. 148)

É certo que numa concepção de planejamento como política em si, que define ações e
o movimento dos governos em torno de um objetivo, o processo de elaboração do
planejamento educacional se insere numa relação de mediação entre a sociedade que disputa e
apresenta suas demandas e governos que as organizam a partir de decisões sobre a política.
Sendo assim, um fator a ser considerado no planejamento educacional é a garantia da
representação dos segmentos da sociedade, nos espaços de discussão sobre os Planos
Educacionais, as vozes que estarão legitimamente constituídas para disputa da política
educacional e seus objetivos.
A bem da verdade, sendo o planejamento um processo de mediação de interesses, nem
sempre conciliáveis com a atuação do Estado, ele se torna também dependente da
compreensão da extensão de uma política ou das forças políticas que elaboram os Planos.
Isso fica muito claro quando se analisa o viés assumido pelo Estado brasileiro, desde
os anos 30, que repercute até hoje sobre o planejamento de políticas sociais e da educação
como apêndices de planos de desenvolvimento de uma nação. Como consequência, as
políticas sociais, e aí as políticas educacionais também incluídas, tornam-se dependentes ou
mesmo interdependentes de uma agenda econômica e de uma noção de desenvolvimento.
Autores como Dalila de Oliveira (1994) e Horta e Fávero (2014) sinalizam para uma
demarcação do planejamento educacional brasileiro a partir dos ideais do liberalismo
econômico, compreendido como elemento interdependente das políticas de desenvolvimento.
Dalila Oliveira (1997, p. 64-65), constata que:
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As relações entre planejamento social e educação podem ser compreendidas nos
vínculos entre desenvolvimento e educação. Esta articulação sempre esteve presente
nos processos de planejamento como aspectos interligados e interdependentes,
refletindo uma noção de ciclo, de necessidade de complementaridade. O
desenvolvimento – entendido como progresso técnico demandando o incremento das
capacidades humanas, da qualificação da força de trabalho – levou a que a educação
fosse pautada como elemento central nos planos de desenvolvimento concebidos em
todo o mundo [...] Nos planos de desenvolvimento brasileiros, prevalecem uma
abordagem dos aspectos sociais como coadjuvantes no processo econômico. Isto é, a
educação e outros setores sociais não são pensados em função dos benefícios ou do
bem-estar da população, mas o que se percebe é um predomínio do econômico nas
“razões” do Estado. Na verdade, as questões sociais são tomadas como instrumentos
dos imperativos econômicos nos planos, o que pode ser verificado nas formas como
os recursos são alocados nos mesmos.

A constatação de Dalila de Oliveira (1997) de que as políticas educacionais são
planejadas a reboque do pensamento econômico, em detrimento de uma política social, segue
a lógica dos imperativos econômicos dos Planos, porque, nessa conjuntura de restrição, a
educação é vista, por seus planejadores, como despesa do Estado.
2.3 O FEDERALISMO BRASILEIRO, O REGIME DE COLABORAÇÃO E A
EDUCAÇÃO MUNICIPAL
É preciso aproximar a distância entre os entes federados — União, Estados e
Municípios — para aperfeiçoar e avançar nas políticas públicas de educação, no atendimento
à população, envolvendo todas as etapas e modalidades de ensino, regulamentando a
responsabilidade de cada um, de forma articulada: “O planejamento deve se consolidar, de
fato, como uma política de estado e não de governo e ter por objetivo emancipar os
munícipes, por meio de ações articuladas entre as diversas esferas administrativas”. (BRASIL,
Secretaria de Educação Básica, 2007, p. 25)
Esse tem sido quase um mantra da organização da educação brasileira, a necessária
responsabilidade pertencente a cada ente e os elementos que os unificam. Nos anos 90, esteve
associada à necessária institucionalização do planejamento como principal mecanismo da
gestão da educação, e a escola passaria a ser o núcleo dessa gestão, como afirma Dalila de
Oliveira (1997).
A busca de uma racionalidade técnica, como tábua salvadora da educação nacional,
continua como um viés da política educacional brasileira. Assim, compreender a intricada
relação entre federalismo, regime de colaboração e a municipalização da educação, é entrar
num “labirinto do Minotauro”, porque algumas questões subjazem nesse caminho: o
financiamento da educação, as funções de equilíbrio dos fundos e o papel que os entes
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federados exercem na equalização das desigualdades para operar a política educacional e a
desigualdade tributária que hoje impera na capacidade distributiva do Estado brasileiro.
Iniciemos a nossa caminhada compreendendo a noção de federalismo no caso típico
brasileiro e como essa noção afeta as relações interfederativas, no campo da educação. O
Brasil se distingue dos demais países por compreender que os municípios podem e passam a
ser encarados como um ente federativo e, portanto, com autonomia para elaborar e gestar as
políticas sobre sua competência. É importante ressaltar o que assegura tanto o Art. Nº 01,
como o Art. Nº 18 da Constituição Federal de 1988:
Art. 01 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade
da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalhador e da livre iniciativa; V – o
pluralismo político.
Art. N.º 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. (BRASIL, 1988)

Sinalizo que a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a forma contraditória entre
concorrência e colaboração e os entes na oferta do direito à educação, contribuiu para o que
considero vácuo de responsabilidades, que são algumas competências negligenciadas na
relação interfederativa18. Ressalto o que diz o Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do
Desporto, na Seção I Da Educação, na Constituição Federal:
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e médio.
18

Tomo como exemplo o que ocorreu com a focalização das políticas da educação básica nos anos 90 e 2000,
que ocasionou a forte expansão do Ensino Fundamental, negligenciando outros níveis de ensino, como a oferta
da Educação Infantil que sempre foi de responsabilidade prioritária dos municípios, mas esses não se
encontravam em condições de oferta pela completa ausência de recursos do fundo público. Isso porque o
FUNDEF não contempla o financiamento de creches e nem da Educação Infantil, que era assumida por
contingência e pelos arranjos produzidos por cada município para esse atendimento. Na esfera dos estados, a
baixa capacidade do Ensino Médio reflete o que aconteceu na Educação Infantil, com os arranjos que foram
encontrados para a oferta daquele nível de ensino que estavam associados à capacidade financeira dos estados,
a exemplo da Bahia, que sempre dependeu da complementação da União para manter a ampliação do seu
sistema.
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§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não
é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no
art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e
outros recursos orçamentários.
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do
salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

O texto constituinte é claro ao atribuir que a organização administrativa da federação
brasileira seja compartilhada e descentralizada, para que a atuação do Estado se constitua
como orgânica. Algumas análises atribuem à descentralização administrativa ao processo de
redemocratização do país, no qual se instalou um maior apelo à sociedade civil, nas decisões
da política. Entretanto, há quem defenda que essa descentralização administrativa, com
partilha de poderes entre os entes, cumpre um tipo de federalismo, que ganhou forma e
conteúdo na gestão das políticas sociais pelo estado brasileiro, em que a descentralização
assumiu sinônimos diferentes para os dois lados da moeda da “relação interfederativa”:
responsabilização ou desresponsabilização.
Costa (apud ARAÚJO, 2013, p. 789) vai afirmar a necessária distinção entre federação
e federalismo, pois há diferentes tipos de organização de Estados com federações, mas com
distintos funcionamentos:
Em termos ideais, há dois tipos de relação intragovernamental: a competitiva e a
cooperativa, que correspondem, respectivamente, ao modelo dual, ou federalismo
interestatal (com ênfase na separação entre níveis de governo), e ao modelo
cooperativo, ou federalismo intraestatal (com ênfase no entrelaçamento entre os
níveis de governo).
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O caso brasileiro, ao que me parece, caracteriza-se pela conjunção dos dois modelos,
tanto do federalismo interestatal como do intraestatal. A Constituição brasileira, embora
pontue certas verticalizações e horizontalidades nas funções administrativas entre entes, traz
um certo nível de cooperação para o funcionamento de políticas para o seu funcionamento, a
complementariedade de ações “interentes”, como exemplo as políticas sociais de saúde, em
que a União é a principal financiadora e a educação possui a função complementar e
equalizadora. Segundo Araújo (2013, p. 790),

O pressuposto fundamental do modelo dual é a defesa da competição política,
territorial e fiscal como forma de controle mútuo entre os níveis de governo, bem
como a possibilidade de os cidadãos exercerem a accountability sobre as
competências administrativas de cada nível de governo. Já o pressuposto básico do
modelo cooperativo é o estímulo a uma maior integração entre as políticas, com
ênfase na equalização de condições de vida em todo o território nacional.

Araújo (2013) traz, ainda, Rezende (2006) para evidenciar a questão da
centralização/descentralização:

[...] Tanto o (des)equilíbrio vertical quanto o (des)equilíbrio horizontal tem estreito
relação do grau de centralização/descentralização de três importantes dimensões: a)
gasto execução das políticas públicas de cada esfera de governo, b) bases próprias de
arrecadação de cada esfera de governo e c) montante e forma das transferências
intergovernamentais necessárias à execução das políticas públicas (transferência
entre esferas de governo). (REZENDE, 2006 apud ARAÚJO, 2013, p. 790)

Com efeito, os elementos levantados por Rezende (2006, apud Araújo 2013) do
“desequilíbrio horizontal e vertical” e as dimensões de execução das políticas, a capacidade
de arrecadação e a forma de transferências são síntese do que ocorreu no processo da
organização da educação brasileira, que no texto constitucional, ao atribuir as funções para a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deixa bem claro as “priorizações” de
cada ente, a partir da distribuição dos fundos públicos. Ademais, o financiamento da educação
brasileira, com a criação do FUNDEF, e posteriormente o FUNDEB19, assume a concorrência
da oferta do Ensino Fundamental entre os estados e municípios, em que pese a contribuição
19

Os pesquisadores na área de financiamento da educação tais quais Menezes (2005), Kang (2011) e Pinto
(2014) têm levantado a questão sobre as funções equalizadoras dos fundos públicos da educação. Um intenso
debate tem surgido em função do custo aluno e como isso pode afetar na organização do ensino, por conta das
assimetrias existentes nos municípios brasileiros quanto a sua capacidade de arrecadação e uma questão que
tem sido abordada é a relação demografia, educação e seu financiamento. O FUNDEB tem limite de
funcionamento até o ano de 2021, porém essa questão deverá ser enfrentada com a nova regulamentação, em
uma ambiência em que a desvinculação dos investimentos na educação pelo estado brasileiro está sendo
aventada pelas forças políticas hegemônicas no Congresso Nacional.
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significativa na forma de equalizar a oferta da educação básica, nos respectivos sistemas de
ensino. Para Dourado (2013, p. 768),

O cenário do federalismo brasileiro possui traços patrimoniais e a lógica do
federalismo competitivo, em detrimento da superação das assimetrias regionais e
sociais, da garantia de alargamento dos direitos sociais, inclusive o direito à
educação que são princípios constitucionais [...]. Isto revela o descompasso entre o
marco jurídico normativo e os processos efetivos na relação entre os entes
federados, o que ratifica a necessária regulamentação do regime de colaboração, sem
prejuízo ao estabelecimento de relações de cooperação, onde haja uma relação
proporcional entre competências e capacidades financeiras, o que, no caso brasileiro,
ensejará reformas de ordem estrutural, incluindo a reforma tributária.

A questão do financiamento da educação é uma temática que sempre estará em pauta,
uma vez que o FUNDEF, em seu nascedouro e sua transformação em FUNDEB, está no cerne
dos desequilíbrios “verticais e horizontais”, abordados por Araújo (2013), no que diz respeito
à capacidade financeira de transferências intergovernamentais para execução das políticas e
na dinâmica “centralizações” e “descentralizações” da relação interfederativa.
Uma importante pesquisa realizada por Arretche (2004), que aborda a temática da
descentralização das políticas sociais em um Estado federativo, vai sinalizar para o caráter
supletivo da União, no arranjo construído a partir da Emenda Constitucional que cria o
FUNDEF, com funções de acumulação dos impostos dos Estados e Municípios, ao tempo em
que redistribui os recursos, no sentido de cumprir os objetivos nacionais de expansão do
ensino fundamental e a valorização do magistério:
A Constituição Federal de 1988 definiu como concorrentes as competências na
educação fundamental, estabelecendo apenas que esta deveria ser oferecida
preferencialmente pelos governos municipais. Além disso, obriga governos
estaduais e municipais a gastarem 25% de sua receita disponível em ensino. Neste
caso, diferentemente da política de saúde, o governo federal não é o principal
financiador, desempenhando uma função apenas supletiva, de financiar programas
de alimentação dos estudantes das escolas públicas e de construção e capacitação
das unidades escolares, contando, portanto, com recursos institucionais bem mais
limitados para coordenar a adoção de objetivos nacionais de política. É por esta
razão que, para alcançar um objetivo nacional – por exemplo, reduzir as assimetrias
intra-estaduais de gasto no ensino fundamental e promover a valorização salarial dos
professores –, o governo Fernando Henrique adotou como estratégia a aprovação de
uma emenda constitucional, como o Fundef. Na prática, a implementação desta
Emenda Constitucional implicou uma minirreforma tributária de âmbito estadual, à
medida que, a cada ano, 15% das receitas de Estados e municípios são
automaticamente retidas e contabilizadas em um Fundo Estadual – o Fundef. Suas
receitas são redistribuídas, no interior de cada Estado, entre governos estaduais e
municipais de acordo com o número de matrículas oferecidas anualmente. O Fundef
estabeleceu assim um vínculo entre encargos e receitas fiscais, além de garantir a
efetiva transferência dos recursos (Oliveira, 2001), cujo efeito foi eliminar as
desigualdades intra-estaduais de gasto no ensino fundamental (Vazquez, 2003).
Neste caso, para alcançar seus objetivos, o governo federal adotou a estratégia de
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constitucionalizar as transferências intra-estaduais, eliminando a incerteza quanto ao
recebimento dos recursos vinculados à oferta de matrículas. Para obter o
comportamento desejado por parte dos governos locais, criou uma obrigação
constitucional, dada sua limitada capacidade institucional de afetar as escolhas dos
governos locais. (ARRETCHE, 2004, p. 24)

Dito isso, a distribuição dos recursos entre entes é considerada como um importante
fator para a retomada da municipalização do ensino na experiência brasileira. É fato que, em
outros momentos de nossa historiografia, a experiência de administração da educação pelo
poder local já foi exercida. Contudo, a municipalização de hoje foi marcada por proposições
normativas na forma da distribuição das competências e dos recursos municipais e não
apresentou quais as implicações entre os entes federados poderiam ocorrer. Assim, o
movimento de municipalização ganhou força, principalmente pelas entidades que
congregavam o discurso da municipalização, a exemplo do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal (IBAM), tributário da Associação Brasileira dos Municípios
(ABM). (ARAÚJO, 2010)
Do outro lado estão a Associação Nacional de Educação, o Conselho Federal de
Educação, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, entre outras entidades, que
encaravam a municipalização do ensino com muita cautela, preocupados em assegurar
efetivos recursos para que os municípios pudessem ofertar essas etapas de escolarização com
boas condições.
Para Dourado (2013, p. 763), é importante pensar em uma reforma tributária, um novo
pacto federativo e a efetiva descentralização das políticas que tenha como eixo a
regulamentação do regime de colaboração, pois sinaliza que, no modelo atual, o Estado
apresenta limitações para efetivar os direitos sociais e na capilaridade das políticas
educacionais. Por isso é que o Brasil possui desigualdades sociais e assimetrias entre os entes
federados, o que contraria os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988.
Contudo, a qualidade da educação escolar está associada a fatores como formação e
condições de trabalho adequadas para os professores, valorização dos professores e dos
profissionais da educação, currículos, participação dos pais, infraestrutura ou padrão de
construção dos prédios escolares, mobiliário, equipamentos escolares, biblioteca, tamanho de
salas, número de estudantes por turma, clima escolar e, principalmente, uma boa gestão
educacional, que deve ter como princípios as dimensões pedagógica e pessoal e aportes de
recursos financeiros e de recursos materiais.
Nesse processo que define a relação entre os entes federativos e que determina as
competências e distribuição de recursos de forma fragmentada, sem compreender as
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complexidades existentes no âmbito local, percebo uma reprodução da história da política no
Brasil, que pode contribuir para a ampliação das desigualdades entre as regiões brasileiras.
Assim, Dourado (2013, p. 766) chama a atenção para um aspecto fundamental da
relação de concorrência dos entes federados, como determina o Art. 24 da CF 88:
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; II orçamento; III - juntas comerciais; IV - custas dos serviços forenses; V - produção e
consumo; VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; VII proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IX - educação, cultura,
ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; X criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; XI procedimentos em matéria processual; XII - previdência social, proteção e defesa da
saúde; XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; XIV - proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência; XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. § 1º No âmbito da
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados. § 3º Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades. § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Por isso que esse autor destaca a importância do federalismo cooperativo,
considerando a autonomia dos entes como expressa o Art. 18 da CF de 1988, que diz: “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”. Para ele,
[...] à concepção de autonomia regulada, ou seja, a autonomia dos entes federados
não é sinônimo de soberania, mas resultante da efetivação de bases de convergência
demarcadas pela tensão entre as competências da União, sobretudo as privativas, e
as competências comuns e concorrentes da União, estados, Distrito Federal e
municípios. O papel da União é enfatizado e amplamente realçado como ente
responsável pelo estabelecimento de normas gerais. (DOURADO, 2013, p. 766)

A Emenda Constitucional n.º 59 (BRASIL, 2009) vem alterar o Artigo 214, da
Constituição Federal de 1988, no intuito de verticalizar as diretrizes do que viria a ser o atual
Plano Nacional de Educação. É bom lembrar que essa emenda foi incorporada à Constituição,
com certa antecedência às mobilizações em torno da Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014
(BRASIL, 2014), que aprova o Plano Nacional 2014-2024. Essa emenda, além de estabelecer
as diretrizes a serem verticalizadas nos Planos Estaduais e Municipais de Educação, traz o
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princípio da integração das políticas, assim como a vinculação das metas aos recursos
necessários para o atendimento e a operacionalização das estratégias definidas pelo novo
Plano.
Por outro lado, não seria precipitado afirmar que o legislador, ao estabelecer a
vinculação de diretrizes, metas e estratégias no Plano Nacional de Educação 2014-2024,
busca um ordenamento para o que será o regime de colaboração para a nova década. Em
outras palavras, poderíamos afirmar que o instrumento de planejamento das políticas de
educação seria um “velho instrumento” de novas “pactuações interfederativas”, até porque,
como sinaliza Araújo (2010), no período de vigência da promulgação da educação,
vivenciamos a experiência de “minipactos” como tentativa de superar as assimetrias nas
políticas educacionais para a educação básica brasileira:
[...] após 21 anos da promulgação da Constituição Federal, tivemos “minipactos” no
sentido de amenizar a assimetria e o caráter predatório e competitivo da Federação
erigida. Na área de educação, podemos citar as políticas de criação de fundos por
meio de emendas constitucionais que tentaram, a um só tempo, resolver o problema
da assimetria dentro dos municípios de um mesmo estado e regulamentar, ainda que
de forma precária, o regime de colaboração. Também foi possível observar ações de
coordenação da União com a indução de políticas para a área de educação,
traduzidas, erroneamente, como colaboração, como é o caso dos testes em larga
escala, das definições curriculares e, recentemente, do Plano de Desenvolvimento da
Educação e do Plano de Ações Articuladas. (ARAÚJO, 2010, p. 753)

Contudo, para a mesma autora, é um equívoco pensarmos que, no regime de

colaboração, o Estado possua capacidade para fazer transferências técnicas que submetam os
municípios numa relação de independência para com o próprio Estado. Ao contrário, o que se
percebe é a existência de uma relação de subordinação e dependência. Por isso, o que de fato
precisamos discutir, é a definição desse modelo de regime de colaboração, bem como uma
reforma tributária no Brasil com mecanismo bem definido na redistribuição dos recursos e
competências, buscando a autonomia e isonomia dos entes federados. Como salienta Araújo
(2015, p. 753):
Todavia, esses “minipactos” não incidem sobre a questão histórica, estrutural e
nevrálgica da organização da educação nacional que é a constituição de um Sistema
Nacional de Educação (SNE), cujas bases são duas medidas vigorosas do ponto de
vista político e institucional: uma reforma tributária, que elimine as brutais
desigualdades regionais, e a regulamentação do regime de colaboração, ou seja, duas
medidas que alteram o modelo do federalismo brasileiro, do ponto de vista fiscal e
do ponto de vista jurídico-político.
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Para Saviani (2008), as condições básicas para a existência de um sistema de ensino
são: 1) conhecimento dos problemas educacionais de uma dada situação histórico-geográfica;
2) conhecimento das estruturas da realidade social, política, cultural, religiosa etc.; e 3) uma
teoria da educação para dar significado humano à tarefa de integrar os problemas e o
conhecimento, indicando os objetivos e os meios para uma atividade coletiva intencional.
É importante compreendermos que a falta de clareza no processo do regime de
colaboração pode colocar os estados e municípios em subordinação a si mesmos e da União.
Tendo isso em vista, devemos analisar em que base está assentado o regime de colaboração, e
temos, ainda, que questionar o papel da União dentro do regime, considerando que todos os
entes possuem autonomia.
Nesse sentido, Arroyo (2013) questiona: sobre que bases o sistema de colaboração tem
sido construído e qual o padrão de poder que tem se estabelecido na governança da política
brasileira? Ao mesmo tempo em que lança a questão, Arroyo (2013) afirma que, ao entregar o
papel de gestor da política educacional às forças políticas antagônicas, a cooperação
institucional tão exigida torna-se frágil. Indica que o apelo às consciências dessas forças
políticas antagônicas é o reconhecimento de que, no plano institucional, não ocorrerá a
cooperação e que só legitima a governabilidade instável dos nossos tempos sobre as políticas
educacionais, e ratifica:
É significativo que esse apelo amoroso, fraterno à cooperação entre entes federados,
tenha tamanha centralidade na gestão da educação, do sistema escolar. Talvez
porque pensada a educação como um campo propício aos bons desejos, leva ao
esquecimento dos problemas estruturais. [...] A ineficiência, fragilidade e
vulnerabilidade do sistema de cooperação entre os entes federados nas políticas
públicas, se estas fossem avaliadas com seriedade, revelariam não se tratar de um
problema conjuntural, nem deste ou daquele programa (educação, por exemplo),
mas de um problema estrutural de organização do poder. (ARROYO, 2013, p. 655)

O autor, ao afirmar que a problemática da cooperação é estrutural da organização do
poder, aponta para uma questão central na atual conjuntura da educação brasileira: o avanço
neoliberal na forma de conceber as políticas, construindo a “produção de uma ordem” num
padrão de dominação-subalternidade, o qual nunca passou por um processo de integração
nacional, em que caberia à escola a integração pelo consenso. Pelo contrário, produzimos a
ideia de um “mínimo para viver”, como afirmaria Algebaile (2009), uma educação e uma
escola “pobre para os pobres”, o que seria mais do que necessário. (ARROYO, 2013, p. 674676)
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3 POLÍTICAS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O PLANEJAMENTO DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRASILEIRA
Neste capítulo, faço uma análise das políticas de planejamento que atuaram no
processo de assessoramento técnico de Planos Municipais de Educação, nos municípios
brasileiros. Assim, traço um panorama das ações desenvolvidas por essas políticas,
destacando, entretanto, aquelas que foram executadas no Estado da Bahia.
É bom salientar que, na história do planejamento da educação brasileira, a cooperação
técnica entre organismos internacionais, nacionais e subnacionais e União, Estados e
Municípios sempre foi uma prática na formação da tecnocracia do estado brasileiro. O próprio
Centro Brasileiro de Estudos Pedagógicos (CBPE), do INEP, nasce a partir de troca de
experiências de técnicos do Ministério da Educação dentro do MEC/USAID (Agency for
International Development). E, ainda hoje, essa prática é contínua, na tentativa de estabelecer
um padrão para a uma maior qualificação técnica da execução das políticas educacionais.20
Esclareço que a intensificação dessas políticas de assessoramento aparece na cena das
políticas públicas quando os princípios de descentralização e desconcentração das políticas
surgem como orientadores das políticas educacionais.
A criação de um fundo público destinado aos investimentos dos insumos educacionais
é outra variável dessa intensificação, em que a cooperação técnica vai assumir os
fundamentos da gestão da educação para formação dos quadros técnicos dessas secretarias. A
eficiência e a eficácia dos gastos públicos, na lógica da racionalização, ganham forma de
responsabilização das estruturas organizadoras do sistema educacional brasileiro e dos
sujeitos que a compõe.
Dessa forma, era estratégica, para a organização da educação, a preparação dos
gestores de sistemas, de redes de ensino e de escolas, para a melhor execução dessas políticas
e, como consequência, a obtenção de melhores resultados educacionais, nos âmbitos local,
nacional ou internacional. Nesse sentido, assim preconiza o Artigo 64, da LDB 9.394/96.
(BRASIL, 1996a):
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em
20

Criado em 1937, o INEP é considerado o primeiro órgão na estrutura do estado brasileiro responsável por
documentações e estudos sobre o pensamento educacional e fonte primária dos elaboradores das políticas
educacionais. É órgão responsável por organizar intercâmbios com o intuito de trocar conhecimentos e prestar
assistência técnica na organização da educação. (Lourenço Filho, 1961). Já os Centros Brasileiros de Estudos
Pedagógicos impulsionam a prática em associar pesquisa e racionalidade técnica, nos instrumentos de
planejamento da educação brasileira. (CUNHA, 1983)
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cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Ao analisar o processo histórico da escolha dos gestores ou dirigentes educacionais, é
possível constatar que esse processo apresenta alguns problemas que interferem na qualidade
da educação. Dentre eles, podemos destacar: a) a falta de preparação acadêmica desses
profissionais; b) o fato de a indicação ser exclusivamente de cunho político-partidário,
desconsiderando as competências técnicas e pessoais, necessárias para o desenvolvimento das
atividades inerentes às funções ou cargos exercidos. Para Freitas (2009, p. 168-169), “[...] as
políticas públicas educacionais passaram a destacar a figura do gestor da escola básica, dos
sistemas e rede de ensino, [...] como elemento chave para a melhoria da qualidade da
educação em todo o mundo”.
Assim, com a vigência do PNE 10.172/2001, é intensificada a oferta de cursos de
extensão universitária, de atualização, de capacitação e de aperfeiçoamento, como também de
Programas com o intuito de contribuir para a formação de gestores educacionais e, ainda,
atender as metas nacionais da gestão da educação.
É importante dizer que essas políticas de assessoramento vão se transformando, ao
longo dos anos 1990 a 2000, até se tornarem uma prática institucionalizada nos governos,
como abordaremos com o surgimento do PROAM, no Estado da Bahia, e da SASE/MEC.
Outro fator relevante é que os Programas continuavam numa lógica de priorização da
construção de um regime de colaboração, o qual dependia claramente da progressão e
institucionalização de seu financiamento, da forma como os municípios liam essas políticas
em um momento de expansão física e também de seu quadro técnico e de atribuições.
No Quadro 1, apresento de forma sumária os Programas, o período em que eles foram
executados, sua abrangência em escala nacional, estadual e os municípios baianos que foram
atendidos, descrevendo também os seus objetivos.
Esclareço que alguns dos principais Programas tiveram foco a figura do Secretário
Municipal de Educação, mas outros focalizaram o quadro de técnicos das Secretarias. Na
análise do Quadro 1, priorizo os Programas FUNDESCOLA, PRADEM, PRASEM,
PRADIME e PROAM por serem parte do objeto desta pesquisa. A outra parte são os sujeitos
que compõem o Grupo Colaborativo — que coordena o processo de elaboração do Plano — e
a Comissão Representativa, responsável pela condução das etapas de elaboração do Plano
Municipal de Educação que será analisado no capítulo 5.
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Quadro 1- Programas de assessoramento técnico às SEDUCS
Programa

Período

Abrangência

Objetivo

FUNDESCOLA

1997 – 2010

Municípios 2.709, Estados 19 e
Municípios Baianos 51.

Efetivar as políticas públicas
educacionais.

PRASEM

1997, 1999,
2001

Estados 9: Alagoas, Bahia,
Ceará, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Piauí, Sergipe,
Maranhão e Paraíba.

Preparar
os
Secretários
Municipais de Educação para
a implementação da LDB/96.

PRADEM

PRADIME

PROAM

2001 – 2006

155 municípios baianos, destes
apenas 23 foram atendidos pelo
projeto do PME e 6.327 equipes
técnicas
das
Secretarias
Municipais de Educação.

Produzir
e
disseminar
conhecimento
sobre
a
educação
municipal,
conhecimento acadêmico e a
tecnologia para a área de
educação,
promover
a
integração entre experiências
dos municípios, elevar a
qualidade da educação pública
para os municípios baianos,
produzir novas alternativas de
desenvolvimento da gestão da
educação municipal e elevar
os níveis de competências das
equipes
locais
para
o
desenvolvimento de políticas
públicas.

2006

Todos
os
municípios
considerados prioritários. Já
atendeu mais de 2,8 mil
dirigentes de educação, em 21
encontros
realizados
pela
UNDIME.

Buscar o fortalecimento da
atuação do dirigente municipal
de educação frente à gestão
dos Sistemas Municipais de
Ensino e das
políticas
educacionais,
visando
os
avanços do País.

Atendimento a 408 municípios
com as demais ações do Fortalecer
2007-2015
Programa, e 300 municípios Ensino.
atendidos com o PME.
Fonte: Ministério da Educação, 2015.

os Sistemas de

É bom lembrar que os Programas tiveram outros desdobramentos, em que a formação
do gestor escolar e dos quadros técnicos seguiu essa mesma proposta de formação, elegendo
os instrumentos de planejamento pedagógico e curricular da escola, os instrumentos da gestão
dos Planos de Desenvolvimento da Escola e associados ao Programa Dinheiro Direto na
Escola, que não são objetos dessa Pesquisa, mas estão no quadro dos elementos formativos
das redes municipais e estaduais de ensino.
No Quadro 2, apresento a SASE de forma distinta, pois a considero um órgão indutor
na articulação dos Sistemas de Ensino e das Políticas de Planejamento no interior da estrutura
do Estado e não como um Programa. Entre os seus principais objetivos constam: estimular a
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cooperação técnica entre os sistemas; instituir um Sistema Nacional de Educação; e prestar
assistência técnica aos 27 estados e aos 5.570 municípios brasileiros.
Quadro 2 - Política da SASE/MEC de assessoramento técnico às SEDUCS
Instituição

Ano de
criação

Objetivos

Abrangência

Fortalecer o caminho de construção de consensos ou acordos
em torno de temas relativos ao Sistema Nacional de
Educação;

Secretaria de
Articulação
com
os
Sistemas de
Ensino
(SASE)

Discutir a política educacional no Brasil, até o estímulo à
produção de estudos acadêmicos sobre o assunto, passando
também pela ampliação das possibilidades de diálogo e
pactuação entre gestores sobre diferentes aspectos e temas
importantes para a educação brasileira (cooperação
federativa,
financiamento,
avaliação,
planejamento
articulado, valorização dos profissionais da educação,
fortalecimento das instâncias colegiadas, gestão democrática,
enfim);
2011

27 Estados;
Estimular a colaboração entre os sistemas para que as metas
5.570
de seus respectivos planos de educação sejam consonantes ao
Municípios.
PNE, pela via da constituição de uma Rede de Apoio
Técnico Nacional para elaboração ou adequação dos planos
de educação;
Prestar assistência técnica aos estados, DF e municípios no
sentido de auxiliá-los em suas políticas de valorização dos
profissionais da educação e, especialmente, na implantação
da Lei 11.738/08 (Piso Salarial Profissional Nacional)
assessoramento na construção ou revisão de Planos de
Carreira e Remuneração, analisando as possíveis distorções
e, principalmente, orientando para torná-los viáveis do ponto
de vista da sustentação orçamentária e financeira;
Institui um Sistema Nacional de Educação.
Fonte: Ministério da Educação, 2015.

3.1

A

EXPERIÊNCIA

DO

FUNDO

DE

FORTALECIMENTO

DA

ESCOLA

(FUNDESCOLA) NO BRASIL
O Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) surge em 1997 e é um
Programa desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Educação Básica (SEB), do Fundo Nacional de Manutenção da Educação (FNDE), das
Secretarias Estaduais (SEE) e Secretarias Municipais de Educação (SEDUC), priorizando as
Regiões mais empobrecidas do Brasil, sendo contemplados, então, o Norte, Nordeste e o
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Centro-Oeste, com financiamento do Banco Mundial21 (BIRD) e conta também com o apoio
institucional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O Programa FUNDESCOLA abarca um conjunto de produtos de incentivo,
distribuídos em quatro grupos: 1- Gestão Educacional com o Planejamento Estratégico da
Secretária

(PES),

Microplanejamento

Educacional

Urbano

(MEU),

Plano

de

Desenvolvimento da Escola (PDE), Plano Municipal de Educação (PME); 2- Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação com o Programa de Apoio à Leitura e à Escrita
(PRALER), Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR), Programa de
Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), Plano de Carreira; 3Infraestrutura Educacional com os Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas (PMFE),
Levantamento da Situação Escolar (LSE), Projeto de Adequação do Prédio Escolar (PAPE),
Mobiliário e Equipamento Escolar, Espaço Educativo e Projeto de Melhoria da Escola,
Informatização; 4 - Oportunidades Educacionais com o Fundo de Fortalecimento da Escola,
Escola Ativa, Atendimento Rural, Sistema de Apoio à Decisão Escolar, Desenvolvimento
Institucional (PRASEM), Justiça na Educação, Programa de Apoio aos Secretários
Municipais de Educação, Encontro dos Conselheiros do FUNDEF e Comunicação.
(BARAÚNA, 2009, p. 72)
A divisão estabelece uma integração de princípios, com base em valores e premissas
básicas de excelência, equidade, compromisso, ética, parceria, inovação e agilidade, com o
intuito de melhorar o desempenho dos alunos no ensino fundamental, aumentando a eficácia e
a equidade das escolas e dos sistemas educacionais, oferecendo serviços e produtos
educacionais de qualidade e assistência técnica financeira para o fortalecimento das escolas
públicas e das Secretarias de Educação.
Além disso, o FUNDESCOLA visava ao desenvolvimento da gestão escolar, com
vistas à melhoria da qualidade das escolas do ensino fundamental, à permanência das
crianças nas escolas públicas nas regiões atendidas e ao fortalecimento da escola, realizado
por meio de convênio com os municípios e as escolas. (OLIVEIRA; FONSECA; TOSCHI,
2005)
É válido mencionar que o Programa atendeu a 2.704 municípios
[...] de 19 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com um total de
cerca de 8 mil escolas públicas estaduais e municipais. O Programa envolve recursos
na ordem de US$ 1,3 bilhão e está desenvolvido em três etapas: Fundescola I, nos
21

O Banco Mundial compreende um conjunto de instituições financeiras que constituem acordos bilaterais para
financiamentos de Programas e projetos para diferentes setores econômicos e sociais.
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anos de 1998 a 2001 " – atuando nas regiões Norte e Centro-Oeste (10 estados e 181
municípios). Enfatizou as iniciativas de fortalecimento da gestão escolar, o
desenvolvimento de modelos pedagógicos, a adequação de prédios escolares e o
fornecimento de mobiliário [com o] valor total de US$ 125 milhões. Fundescola II,
1999 a 2004 – atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (19 estados e 384
municípios). Manteve as ações da primeira etapa e acrescentou ações de
planejamento estratégico das secretarias, construção de escola e mobilização social.
Valor total de recursos foram US$ 204 milhões. Fundescola III, [...] 2002 a 2010 –
com a nova política educacional, a prioridade é a formação continuada de
professores, que é uma ação vinculada ao Sistema Nacional de Formação
Continuada e Certificação de Professores, instituído em junho de 2003 pelo MEC.
Esta ação prevê projetos e ações integradas com a Rede Nacional de Centros de
Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, para qualificar professores e prepará-los
para o Exame Nacional de Certificação. Valor total: US$ 773 milhões. (BREVE...,
2007)

Além do conjunto de produtos atendidos diretamente pelo Programa, o
FUNDESCOLA buscava privilegiar o desenvolvimento de iniciativas e de Programas
governamentais de educação que estejam articulados com o Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério22
(FUNDEF).
O repasse dos recursos é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), conforme os critérios estabelecidos no FUNDESCOLA: Manual de
Operação e Implementação do Projeto (MOIP), (BRASIL, 2002), e por meio de critérios e
normas estabelecidos nas Resolução CD/FNDE n.º17, de 18 de agosto de 1998 e Resolução
N.º 17/2006, além do Decreto n.º 2.250, de 19/03/98, que estabelece as orientações e
diretrizes para a execução e assistência financeira suplementar aos projetos educacionais. Na
Resolução CD/FNDE n.º 20, de 18 de maio de 2007 fica explícito que:
Art. 2º A assistência financeira será processada mediante solicitação dos órgãos ou
entidades interessadas, por meio da apresentação de projetos educacionais,
elaborados sob a forma de Plano de Trabalho, nos termos destas Normas e dos
Acordos de Empréstimo que financiam o FUNDESCOLA, condicionado o
atendimento à sua prévia aprovação técnica e à disponibilidade orçamentária e
financeira do FUNDESCOLA/FNDE.

22

O FUNDEF foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, regulamentado pela Lei n.º
9.424/96, pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997e implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998 e
vigorou até 2006. É um mecanismo redistributivo entre Estados e Municípios de parte dos recursos vinculados
para o ensino fundamental, e esses não poderiam ser aplicados em outros níveis de ensino (educação infantil,
ensino médio e educação superior), nem mesmo em instituições privadas de ensino, mesmo que conveniadas
com o poder público. As fontes dos recursos para o Fundo eram receitas na ordem de 15% de impostos do
Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação (IPIEXP). A partir de 2007, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB.
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3.2 PROGRAMA DE APOIO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO
NORDESTE (PRASEM)
O Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação do Nordeste
(PRASEM) foi criado em 2005, como resultado das parcerias entre o FUNDESCOLA/MEC,
Projeto Nordeste, Banco Mundial, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a
União dos Secretários Municipais de Educação (UNDIME) e contou com o apoio das
Secretarias de Educação dos Estados do Nordeste.
O objetivo do PRASEM era concentrar esforços na formação dos Secretários
Municipais de Educação, mas Freitas (2009, p. 174, grifos nossos) define outros objetivos:
[...] oferecer aos secretários municipais de educação do Nordeste informações e

dados sobre o sistema público de ensino, o arcabouço legal vigente e a missão da
secretaria municipal nesse contexto; discutir as formas de financiamento da
educação, os Fundos Estaduais de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental (FVM), o orçamento e o gerenciamento de recursos financeiros;
favorecer o uso de instrumentos de trabalho que possam auxiliar no planejamento
das ações de educação do município, tais como: padrões mínimos de funcionamento
das escolas, plano de desenvolvimento escolar, modelo de gestão de sistema,
orientações para o desenvolvimento e valorização dos recursos humanos; divulgar,
orientar e preparar os secretários municipais de Educação para trabalhar com o
FUNDESCOLA, novo projeto do MEC/Banco Mundial que deveria iniciar-se a
partir de 1998.

Os objetivos propostos pelo Programa foram atingidos, mas o PRASEM não obteve o
resultado esperado porque: a) era um Programa pontual; b) não havia acompanhamento e
monitoramento adequado nos municípios; c) existia uma alta rotatividade do público-alvo que
mudava pela conjuntura político-partidária no município e; d) havia resistência dos
Secretários Municipais que não tinham tempo e por isso não participavam integralmente do
processo formativo do Programa, enviando seus substitutos ou ignorando o convite para a sua
participação. (FREITAS, 2009, p. 175)
O Programa realizava palestras (teoria) e oficinas pedagógicas (prática) como
metodologia de formação dos Secretários Municipais de Educação, preparando-os para a
implementação da LDB/96.
3.3 A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL (PRADEM) NA BAHIA
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Compreendendo a importante discussão vinculada à temática e às possibilidades de
contribuir significativamente com o seu papel de instituição de nível superior, a Universidade
Federal da Bahia (UFBA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do Centro de Estudos
Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), instituiu o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Educação Municipal23 (PRADEM), com o aporte financeiro de outras
instituições24 parceiras.
O objetivo do Programa era fortalecer o compromisso da UFBA com a melhoria da
educação pública nos municípios baianos, por meio da produção e disseminação de
conhecimentos sobre a educação municipal. Buscava, também, promover a integração e a
valorização da experiência nos municípios, integradas com o saber acadêmico e a tecnologia
disponível na área da educação, de modo a: produzir novas alternativas de desenvolvimento
da educação municipal; elevar os níveis de competência das equipes locais para o
desenvolvimento de políticas públicas, que atendessem às necessidades educacionais das
populações dos municípios e buscar alternativas de apoio a municípios que não dispunham
dos recursos necessários à qualificação de suas equipes.
Para possibilitar o cumprimento desses objetivos, Luz e Silva (2007) definem muito
bem quais seriam as bases de concepção que sustentariam o Programa, ao afirmar que:
O PRADEM é concebido com a perspectiva de oferecer suporte técnico aos
municípios para o enfrentamento dos novos desafios impostos pelas políticas
educacionais, que estavam em processo de implementação no Brasil, e enfatizavam
a descentralização da gestão e o fortalecimento da ação municipal em relação ao
atendimento escolar. (LUZ; SILVA, 2007, p. 15)

É nesse cenário que são definidos os princípios que nortearam as atividades e projetos
desenvolvidos pelo PRADEM, que são o respeito à diversidade, o fortalecimento da
identidade, a ênfase na participação, a construção da autonomia, a integração das ações, a
articulação entre o local e o global e a construção coletiva.
Para a descentralização dos projetos e ações desenvolvidas pelo Programa, foram
definidos que a sua estrutura organizacional seria composta por:
Esse processo de assessoramento para a elaboração do PME, na Bahia, foi realizado pela UFBA entre os anos
de 2001 a 2006, numa iniciativa pioneira, com o atendimento aos seguintes vinte e três municípios baianos:
Alagoinhas, Aramari, Cabaceiras do Paraguaçu, Catu, Conde, Dias D’Ávila, Ichu, Itaquara, Itaetê, Lagedo do
Tabocal, Mutuípe, Ouriçangas, Planaltino, Pojuca, Retirolândia, Santa Inês, Santa Luz, Santo Antônio de
Jesus, São Sebastião do Passe, São Félix, Tanquinho, Valente e Ubaíra, embora, destaquemos que, com os
demais projetos, o Programa abrangeu 155 municípios baianos.
24
Mencionaremos aqui as principais instituições que realizaram parceria com o PRADEM: a Fundação
Clemente Mariani, Fundação Ford, Fundação Konrad Adenauer, Fundação Lemann, Fundação de Apoio à
Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Fundação Vitae, órgãos públicos por meio de contratos e convênios, a
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e organizações do terceiro setor.
23
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[...] uma Coordenação Geral composta por três núcleos, sendo Núcleo de Estudos
em Educação Municipal (NEEM), que coordenava e desenvolvia estudos com foco
na sistematização, produção e disseminação de conhecimentos sobre a educação
municipal; Núcleo de Articulação e Informação (NAI), que realizava a divulgação
das ações, projetos e eventos organizados pelo Programa, acompanhava e
participava da agenda nacional de implementação de políticas públicas na área
social, bem como fomentava o estabelecimento de redes entre municípios e/ou
instituições; e o Núcleo de Execução e Acompanhamento de Projetos25 (NEAP), que
desenvolvia a sistematização, planejamento e acompanhamento dos projetos
desenvolvidos no Programa. (LUZ; SILVA, 2007, p. 17)

Assim, com o organograma definido, a equipe do PRADEM define metodologias e
estratégias para o desenvolvimento mais adequado para cada um dos projetos executados.
Realizando atendimentos em cursos, seminários, palestras, encontros, oficinas e fóruns,
itinerantes ou intermunicipais, os quais estimulam a troca de conhecimentos e aproximação
entre pesquisadores, grupos com diferentes iniciativas e representantes de secretarias
municipais e estaduais, seja para o processo de elaboração dos Planos Municipais de
Educação, construção do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da
Educação e Formação de Conselheiros da Área Educacional, seja para os demais projetos
executados pelo Programa.
O grupo considerava a literatura que trazia luz sobre a temática e também as reflexões
das múltiplas experiências, a partir das realidades locais vivenciadas pelos técnicos, em uma
tentativa de aproximar a teoria da prática, na capacitação dos profissionais de educação
durante o processo de assessoramento nos municípios atendidos, partindo-se do saber da
experiência e focalizando-se nos saberes profissionais, necessários ao desempenho
competente da função exercida/ocupada.
O Programa destaca alguns aspectos considerados importantes e necessários para a
compreensão da qualidade da educação escolar pública, como estar intrinsecamente associada
a um corpo técnico eficaz, profissionalização do magistério, estrutura administrativa sólida,
gerenciamento de recursos eficiente, colegiados e órgãos de representação bem estruturados e
com uma formação contínua para os envolvidos.

25

Este Núcleo era organizado em dois eixos - Eixo 1- Planejamento de Políticas Públicas e Implementação de
Sistemas - responsáveis pela elaboração de Plano Municipal de Educação, formação de conselheiros da área
educacional, organização e modernização da Secretaria Municipal de Educação e Construção do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação e o Eixo 2- Apoio à formação de equipes
técnico-pedagógicas e ao desenvolvimento de projetos com foco na escola - responsável pela formação de
equipes de apoio pedagógico ao trabalho docente, formação de coordenadores pedagógicos e gestores
escolares, formação continuada de professores, construção de referenciais curriculares, construção de
parâmetros de avaliação para as escolas da rede municipal, Escolas em movimento: uma experiência de gestão
compartilhada.
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A equipe do PRADEM buscou estratégias para minimizar alguns dos desafios que
foram postos ao Programa o que contribui para o bom desempenho de uma relação que
possibilitava um clima de confiança entre o Programa e os municípios atendidos. Verhine
(2007, p. 30) destacou algumas dessas principais estratégias:
[...] a formação de equipes internas do PRADEM, através da criação de bolsas de
aperfeiçoamento profissional, o que significava um período de estágio profissional
de dois anos no programa e posterior aproveitamento desses profissionais como
consultores; criação da sistemática de um processo de planejamento e de avaliação
de todas as atividades e de sessões de estudos sobre as temáticas a serem
desenvolvidas; elaboração de relatórios analítico-críticos de todas as atividades,
seguidas de discussão desses relatórios e de levantamento de pontos a serem revistos
e ou aprofundados; elaboração de documento sistematizadores da experiência do
PRADEM e que se constituíram, por sua vez, em documentos orientadores das
ações, em algumas áreas de atuação [...] a criação dos fóruns intermunicipais; a
criação de uma assessoria de comunicação que divulgava os eventos do PRADEM
[...] seminários temáticos; cursos de formação de profissionais, do próprio
município, como multiplicadores, evitando o deslocamento dos técnicos do
PRADEM para o município [...]

A iniciativa do Programa e a socialização das experiências municipais estimularam
outros municípios e estados a compreender o PME como um instrumento de planejamento
norteador das políticas públicas e das ações educativas, que possibilitava a organização do
conjunto de responsabilidades da educação inerente à esfera municipal.
A contribuição metodológica do PRADEM está na definição do planejamento
estratégico como instrumento de formação das equipes técnicas, auxiliando-as na definição de
objetivos e metas dos Planos Municipais, com ênfase na soma de esforços para atingir uma
educação de qualidade. A escola, então, assumiria o centro das discussões que visassem ao
desenvolvimento do seu papel, no processo de aprendizagem dos estudantes, dentro do
Sistema Municipal de Ensino, tendo o município a mesma oportunidade de ter seus planos
elaborados e articulados com o PNE.
Essa concepção de planejamento está associada a um instrumento que dimensiona os
principais problemas da população, que aponta caminhos e define ações estratégicas para que
os gestores públicos, de forma eficiente, possam descentralizar, com presteza, os recursos de
maneira segura e consciente, conforme suas metas e objetivos estabelecidos no Plano. Isso
evita desperdícios de recursos que sempre foram escassos na educação e assegura,
principalmente, o direito a uma educação comprometida com a elevação da escolaridade dos
estudantes.
É certo que o planejamento de metas e objetivos dos Planos Municipais de Educação
corre sérios riscos de serem implementados pela fragilidade institucional dos instrumentos de
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controle social das políticas educacionais, assim como pela descontinuidade técnicoadministrativas, próprias dos Sistemas Municipais de Educação. Nesse sentido, os registros da
experiência do PRADEM indicam para a necessidade de fortalecer a participação social no
processo de implantação dos planos, bem como a necessária construção de indicadores de
avaliação da execução dos PMEs.
3.4 PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO (PRADIME)
O Programa de Apoio aos Dirigentes de Educação26 (PRADIME) surge em 2006, com
o objetivo de buscar o fortalecimento da atuação do dirigente municipal de educação frente à
gestão dos Sistemas Municipais de Ensino e das políticas educacionais, para a promoção de
avanços do País em relação aos objetivos e metas do PNE e PDE.
O PRADIME enfatiza a dimensão educacional do desenvolvimento humano e
sustentável e chama a atenção do dirigente para o papel da educação no processo de
desenvolvimento local, conforme os compromissos de promover os Objetivos do Milênio e
com as metas estabelecidas no Marco de Ação de Dakar.27( EDUCAÇÃO, 2001)
A principal estratégia utilizada pelo Programa é articular a formação permanente, o
apoio à gestão e a troca das experiências, de modo a desenvolver a gestão educacional no
âmbito municipal e fortalecer a rede de dirigentes em parceria com a União dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME).
O conteúdo da formação abordava os desafios da política educacional do País,
destacando o papel estratégico do dirigente municipal de educação, a partir de temas como A
Educação no Contexto da Política de Desenvolvimento com Igualdade Social, A Organização
Nacional no Contexto do Fortalecimento da Educação Básica: o Papel do Município,
Avaliação de Políticas Educacionais, Políticas Educacionais para um Brasil de Todos,
Financiamento e Gestão Orçamentária da Educação, Gestão de Recursos Materiais, Gestão
Democrática da Educação, Gestão Pedagógica da Educação Escolar e Valorização dos
Trabalhadores em Educação: Docentes e Não-Docentes.
O PRADIME surge por meio da iniciativa entre o Ministério da Educação (MEC), União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e Banco
Mundial (BIRD).
27
O Marco de Ação de Dakar é um compromisso coletivo para a ação. Os governos têm a obrigação de
assegurar que os objetivos e as metas de EPT sejam alcançados e mantidos. Essa responsabilidade será atingida
de forma mais eficaz por meio de amplas parcerias no âmbito de cada país, apoiada pela cooperação com
agências e instituições regionais e internacionais.
26
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Vale ressaltar que, diferentemente dos demais Programas, a formação do PRADEM
tinha como característica positiva a formação permanente dos Secretários de Educação.
Entretanto, as mudanças constantes no quadro de dirigentes municipais de educação
comprometiam a efetividade dessa política, o que também ocorreu no PRASEM.
A metodologia utilizada para a formação dos dirigentes ocorria de forma presencial,
no formato de palestras e oficinas, nos eventos realizados em cada unidade federativa e
também a distância, por módulos específicos, nos quais se enfatizavam os aspectos práticos e
teóricos de conhecimentos úteis à gestão dos Sistemas de Ensino e da política educacional, no
âmbito municipal. Outra forma de participação era a troca de conhecimentos no Observatório
de Experiências Inovadoras, que poderia ser socializada por meio do Concurso Inovação em
Gestão Educacional.
O Observatório de Experiências Inovadoras é um laboratório que visa valorizar boas
práticas em gestão educacional e busca a avaliação e a disseminação de experiências
inovadoras, incentivando outros municípios a criarem projetos para a melhoria do ensino. É
uma iniciativa implementada em parceria com a UNDIME e outros parceiros do PRADIME,
que premiam as experiências inovadoras, entregando o Prêmio Inovação em Gestão
Educacional, instituído pela Portaria Ministerial n.º 02, de 17 de maio de 2006 (BRASIL.
Ministério da Educação), nos encontros realizados da UNDIME, onde acontecem as trocas de
experiências.
3.5 PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL (PROAM)
O Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM) é uma iniciativa da Secretaria
de Educação do Estado da Bahia (SEC), em articulação com o MEC, Fundo de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Educação (CONSED), UNDIME/BA, União dos Conselhos Municipais de Educação
(UNCME), Conselhos Estaduais de Educação (CEE) e Universidades Públicas.
O PROAM tem como objetivo o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Ensino,
por meio do apoio e assessoramento às Secretarias Municipais de Educação, intensificando o
Regime de Colaboração, buscando a garantia de uma educação de qualidade.
Para o atendimento dos seus objetivos, o PROAM apoia os municípios na
organização dos seus Sistemas Municipais de Ensino (SME), por meio da revisão ou criação
da Lei que institui o Sistema Municipal de Educação; incentiva e assessora os municípios na
construção de uma cultura de planejamento participativo, com foco na qualificação do
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processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, na melhoria dos indicadores
educacionais; assessora as Secretarias Municipais de Educação na elaboração do PME, com a
participação ampla da sociedade civil; promove a elaboração e o acompanhamento do plano
de Ações Articuladas dos Municípios; apoia os municípios na criação e fortalecimento dos
Conselhos Municipais de Educação (CME), organizando e orientando os Conselheiros no
desenvolvimento das atribuições do CME; apoia a formação continuada de gestores escolares
e gestores dos Sistemas Municipais de Ensino, visando à democratização da gestão
educacional; orienta para organização de mecanismos e processos de gestão democrática na
rede ou sistema de ensino; promove a socialização de experiências exitosas na gestão de
Sistemas Municipais de Ensino.
A congruência das ações do Programa e a metodologia adotada contribuem para a
interação e socialização das equipes técnicas, em geral isso possibilita a troca de experiências
municipais do Território de Identidade. Para o desenvolvimento das ações do PROAM, estão
vinculados

os

Programas

PROGESTÃO28,

o

Assessoramento

à

Elaboração

e

Acompanhamento do PAR, o Assessoramento à Elaboração do PME, o Projeto de
Assessoramento à Reestruturação das Secretarias Municipais e o Projeto de Fortalecimento
dos Conselheiros Municipais de Educação.
Na verdade, o PROAM se caracteriza pela transferência de tecnologias já
experimentadas em outros Programas, como PRASEM, PRADEM e PRADIME, que foram
Programas que desenvolveram, de forma pioneira, ações de assessoramento no processo de
elaboração de PMEs, na Bahia. Inclusive essa transferência de tecnologias ocorreu pela
participação de membros da equipe técnica do PRASEM, que atualmente assumem cargos no
PROAM.
3.6

A

SASE

E

O

ASSESSORAMENTO

TÉCNICO

AOS

MUNICÍPIOS

NA

CONSTRUÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
A história tem mostrado que os avanços educacionais, nos últimos anos, são
expressivos. É consenso, nas análises da política educacional brasileira, que a universalização
do ensino fundamental, com o aumento das matrículas nesse nível de ensino, foi a maior
expressão no sistema educacional brasileiro nas últimas décadas. É bom salientar que os
28

O PROGESTÃO é implementado pela SEC e CONSED e atua na profissionalização dos gestores escolares e
equipe técnico-pedagógica dos sistemas públicos de ensino, na perspectiva do fortalecimento da gestão escolar
democrática e na melhoria do desempenho da escola.
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municípios brasileiros tiveram um papel fundamental nesse processo, enquanto executores de
políticas focalizadas, implementadas nos anos 90 a 2000, trazendo sérias consequências para a
qualidade do ensino.
Esse movimento de focalização das políticas da educação básica, em particular do
ensino fundamental, competência essa partilhada entre estados e municípios, é conduzido em
um duplo movimento de “impulsionamento” das matrículas e contrapartida financeira pelo
então FUNDEF, como afirma Algebaile (2009), ao analisar as políticas educacionais nos anos
90, pelo seu enfoque ideológico nos ideários da modernização, em que a produtividade e a
eficiência elegem a escola como seu núcleo de articulação:
[...] as reformas educacionais preconizadas para os países periféricos, como os da
América Latina, orientavam-se conforme a redução de gastos, especialmente por
meio de reestruturação dos sistemas de ensino que definisse novas priorizações e
métodos organizacionais, tornando-os mais eficientes. Grosso modo, as novas
priorizações seriam principalmente definidas em termos de focalização dos esforços
no nível de ensino mais elementar, e a eficiência seria reputada à adoção de métodos
gerenciais capazes de sobrepor a “obstáculos” como os representados pelas
resistências dos professores. (ALGEBAILE, 2009, p. 267)
O fato de que o aumento de matrículas tenha se dado principalmente nas redes
públicas municipais não reduz, em hipótese alguma, o protagonismo do governo
federal nesse processo. Ainda que se reconheça a atuação de alguns municípios na
promoção da oferta no sentido da democratização efetiva da escola pública, é
evidente que o papel central que a política educacional federal cumpriu no
impulsionamento e na indução de ações em nível municipal que, direta ou
indiretamente, remetiam a reconfigurações do atendimento escolar que, sob diversos
ângulos, incluíam “expansões”, ainda que também a custa de outras reduções.
(ALGEBAILE, 2009, p. 288)

A qualidade da educação esperada como resultado das intervenções interfederativas
nos sistemas de ensino ainda hoje se encontra na pauta das reformas brasileira, uma vez que
os indicadores de qualidade têm apontado para a não aprendizagem daqueles que frequentam
a escola.
Evidências desse processo aparecem nos discursos produzidos recentemente da
necessidade de superação das desigualdades causadas pela escola. Isso significa para o
crescimento de políticas de responsabilização da escola dos sistemas de ensino, por meio de
diversos sistemas de avaliação da educação, que parte do princípio de uma desigualdade que é
produzida pela escola, na medida em que isola o fenômeno educativo em si mesmo e em seus
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atores, não os correlacionando com elementos que são reproduzidos das desigualdades sociais
nas desigualdades educacionais29. Segundo Freitas (2014, p. 1090-1091):
O direito à formação ampla e contextualizada que todo ser humano deve ter é
reduzido ao direito de aprender o ‘básico’ expresso nas matrizes de referência dos
exames nacionais, assumido ali como o domínio que é considerado ‘adequado’ para
uma dada série escolar nas disciplinas avaliadas – não por acaso as que estão mais
diretamente ligadas às necessidades dos processos produtivos: leitura, matemática e
ciências. Convém enfatizar que são as matrizes de referência dos exames e não o
currículo prescrito, a base nacional comum, que definem o que será considerado
como ‘básico’.
No entanto, juntamente com a exigência proclamada do acesso de todos ao básico,
pela qual cobram a escola, aceitam em seguida a diferenciação acadêmica no “pósbásico” intrínseca à escala de classificação do desempenho nas avaliações (abaixo
do básico, básico, proficiente, avançado) a qual é justificada com fundamento em
outra tese liberal: ir além do direito ao básico depende das “aptidões” e do “dom”
das pessoas.
É como se garantir ao aluno o acesso ao básico, redimisse a sociedade de ter
promovido a desigualdade social que o vitimou, abrindo-lhe as portas do sucesso,
agora, na dependência de seu empenho. Daqui para a frente, depende dele. No
entanto, a promoção da pobreza que colocou a ele e seus pais, desde os primeiros
anos de vida, em condição de desvantagem social, não é problematizada pelos
reformadores. Qualquer referência a isso é considerada uma ‘desculpa para não
ensinar’.

É nesse sentido que no discurso de articulação dos entes federados que a SASE/MEC
(2014) compreende que a elaboração do PME é um avanço para a educação, é um plano de
Estado, é um momento de planejamento conjunto que necessita de uma mobilização das
29

Um conjunto de pesquisadores do campo de educação tem se dedicado a discutir as políticas de desigualdades
sociais na educação, tais quais Érnica e Batista (2012), Koslinski e Lange (2013), Alves, Soares e Xavier
(2014), que tratam os indicadores sociais como elementos de caracterização das escolas, assim como
mecanismos de segregação espacial e, consequentemente, cultural, no espaço urbano e de políticas de
responsabilização sobre a escola Freitas (2014), como resultado das intervenções dos sistemas de ensino, as
avaliações de larga escala têm se caracterizado por apresentar resultados que isolam o fenômeno educativo de
outros condicionantes sociais, quando muito colocam nas mesmas condições de outras vertentes explicativas
para insucesso escolar, como a atual política do INEP, em desenvolver estudos correlação de condicionantes
sociais, localização da escola e perfil das classes e seus professores, indicando sucesso ou insucesso escolar.
Esses discursos têm sido apropriados por parte da elite empresarial brasileira que tem colocado a problemática
da não aprendizagem como principal problema da educação brasileira e de seu sistema de ensino, ou seja,
responsabilizando a escola e seus atores pelo não desenvolvimento da educação brasileira e pelas
desigualdades produzidas em seu interior. Os estudos do Prof. Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP) tem se
colocado contra essa argumentação por entender que as avaliações de larga escala tem sido utilizados como
mecanismo de controle e responsabilização, descontextualizando as condições que são dadas a essas escolas,
professores e alunos no redirecionamento de suas ações pedagógicas, isto é, o processo pedagógico, a forma de
como a escola deve ensinar, passa a ser disputado pelas visões dos “mercados educacionais”, colocando a
única forma de melhoria de desempenho dos sistemas de ensino a partir de uma transição de um sistema
eminentemente público para a privatização da educação como mecanismos de mudança dessa realidade, o qual
o planejamento da educação cumprirá um papel fundamental nesse ordenamento do ensino. Destaca-se que
essa temática tem sido abordada em seminários da educação, trazendo associada as questões de políticas de
responsabilização ou mesmo os resultados dos perfis dos indicadores sociais, como elemento básico
interpretativo da garantia do não direito à educação. Tema profundamente discutido pelo V SEB, em julho de
2015, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
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forças sociais, políticas e da sociedade civil organizada, que deve ter como objetivo responder
às necessidades sociais da educação. De acordo com O Plano Municipal de Educação:
caderno de orientações da SASE,
O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no município; portanto,
todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no Plano, o
que vai muito além das possibilidades de oferta educacional direta da Prefeitura.
Também não se trata do plano de uma administração da Prefeitura ou da Secretaria
Municipal de Educação, pois atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes
municipais de educação (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de
Articulação com os Sistemas de Ensino, 2014, p. 6)
Assim, é evidente que um PME quando é submetido ao amplo debate certamente
passa a incorporar as riquezas presentes das diferentes visões e vivências que a
sociedade tem sobre a realidade que deseja alterar. Este amplo debate tem um
caráter de legitimar o Plano Municipal de Educação sendo de responsabilidade de
todos o seu monitoramento, seus resultados e impulsionar a sua concretização.
(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino, 2014, p. 8)

Os esforços que deverão ser empreendidos pelos entes federados para o novo plano, a
fim de garantir a continuidade das políticas, indicam para a necessidade de assegurar a
qualidade de ensino. A meta 7 do Plano Nacional de Educação com vigência 2014 à 2024
expressa bem esse sentido:
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem.
Estratégia 7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para
cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual
e local.
7.2. assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos setenta por
cento dos(as) alunos(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e cinquenta por cento, pelo
menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência deste PNE, todos os(as)
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e oitenta por cento, pelo menos, o nível
desejável. (BRASIL, Lei n.º 13.005, 2014)

Como podemos perceber, as metas do Plano Nacional de Educação são ambiciosas e
tentam, de alguma forma, sinalizar para o compromisso de melhoria da qualidade de ensino
brasileiro. Dessa forma, institucionalizar o regime de colaboração com assessoramento
técnico, para efetivação dessas metas nos processos de construção dos Planos Estadual e
Municipais de Educação (PME) foi um dos objetivos da criação da SASE/MEC, através do
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Decreto N.º 7.480, de 16 de maio de 2011 (BRASIL, 2011), que foi revogado pelo Decreto
N.º 7.690, de 02 de março de 2012 (BRASIL, 2012).
É bom lembrar que a SASE/MEC foi criada por indicação da Conferência Nacional de
Educação (CONAE), como forma de melhorar a articulação dos sistemas estaduais e
municipais de ensino com o Ministério da Educação. O Relatório de gestão 2011, da SASE
(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino),
enuncia que uma das principais estratégias de sua atuação é tornar o Plano Nacional de
Educação como instrumento integrador dos sistemas de ensino:
[...] é necessário contribuir com o esforço da Secretaria no sentido de estimular que
Planos de Educação, em consonância com o PNE, sejam aprovados em lei por todos
os entes federativos. Assim, a Diretoria investiu na sua preparação para colaborar
nas pactuações locais que resultem em metas consonantes com o PNE, tanto no que
se refere à ampliação da jornada escolar (educação integral) quanto no que se refere
à educação profissional. Também se preparou para trabalhar de forma articulada
com a Diretoria de Cooperação e Planos de Educação no sentido de fortalecer
arranjos territoriais que fortaleçam a política pública com respeito à diversidade
regional. As atividades desenvolvidas foram:
1. Acompanhamento da identificação de arranjos territoriais existentes, em trabalho
conjunto com a Diretoria de Cooperação e Planos de Educação;
2. Realização de estudos prévios sobre a gratuidade de serviços educacionais
oferecidos por instituições vinculadas a representações patronais;
3. Participação em grupo de trabalho do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC, participando de evento de pactuação de oferta e
de reuniões semanais na Secretaria Executiva do MEC, tendo em vista o
fortalecimento dos espaços de interlocução e pactuação entre os entes federados, em
especial em torno das metas do PNE;
4. Elaboração de proposta de regulamentação do funcionamento do Conselho
Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional, criado por intermédio da Lei
Nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e de proposta de criação e regulamentação de
fóruns estaduais de acompanhamento da política de formação profissional.
(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino, 2011, p. 10)

As ações 1 e 2 da SASE possuem motivação concreta face ao quadro que, em 2011, se
apresentava a elaboração dos Planos Municipais de Educação:
[...] dos 5.570 municípios, apenas 2.181, ou seja, 39% das esferas municipais do
Brasil, possuíam Planos Municipais de Educação em 2011. Isso, certamente, pode
comprometer a eficácia das metas estabelecidas no PNE, considerando que o fato
das cidades e estados não elaborarem ou mesmo revisarem seus Planos, pode trazer
como consequência o esvaziamento das políticas nacionais de educação. É
imprescindível que se reconheça a importância do PNE no norteamento das políticas
de educação como um fio condutor entre as metas estabelecidas entre os PMEs e o
PNE. (MONLEVADE, 2013, p.7)
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Sendo assim, a SASE, a partir de estudos realizados e com o intuito de incentivar e
mostrar a importância dos PMEs para os Secretários Municipais da Educação, elabora o
Caderno de orientações (BRASIL. Secretaria de Educação Básica, 2007; BRASIL. Secretária
de Articulação com os Sistemas de Ensino, 2014) que compõe um conjunto de documentos
para nortear a elaboração dos Planos Municipais, contribuindo para a organização e o
fortalecimento dos sistemas de ensino, através do planejamento e execução de suas ações
realizados com o diagnóstico da situação educacional.
O intuito desse documento é subsidiar os procedimentos para a elaboração
democrática e transparente do plano e, para isso, ele foi dividido em três etapas: 1ª Etapa – A
elaboração do PME, a 2ª etapa – A implantação do PME e a 3ª etapa –, que aborda o
Acompanhamento e Avaliação do PME. Além disso, esse documento apresenta orientações
práticas para a elaboração do PME, com destaque para textos que fazem um panorama legal e
situa os pontos principais do PNE, seu processo histórico, fundamentos e diretrizes. Traz,
ainda, um roteiro para a contextualização do município nos seus diversos aspectos, como o
histórico, o demográfico, o socioeconômico, o cultural e o educacional. E todas essas
informações contribuem para subsidiar o mapeamento da situação de cada nível, etapa ou
modalidade de ensino, na perspectiva de apontar avanços para a educação municipal.
A iniciativa De Olho nos Planos, site que publicou, em 2014, os dados apresentados
pelas Pesquisas de Informação Básicas Municipais, realizado pelo IBGE, mostra que, ainda,
12 Estados e 56,4% dos municípios brasileiros não possuíam Planos elaborados.
Após a exigência legal no PNE, que estabelece o prazo de elaboração dos Planos,
percebe-se um avanço expressivo, pois 17, ou seja, 62,96% dos Estados, possuíam seus PEEs
sancionados, bem como 5.236 Municípios possuíam seus PMEs devidamente regulamentados
por Lei. Isso representa um percentual de 94% dos municípios com Planos.
Em janeiro de 2016, os dados do Ministério da Educação, por meio de suas ações de
monitoramentos, indicam que, dos 22 estados com leis sancionadas de Planos Estaduais, e
com projeto de Lei enviado ao Legislativo, até a conclusão dessa Pesquisa ainda não tinham
sido aprovados, incluindo-se o estado da Bahia. Em janeiro de 2015, o Fórum Nacional de
Educação sinalizou que 5.473 municípios brasileiros possuíam seus planos sancionados. No
Estado da Bahia, dos 417 municípios, 404 municípios já possuem planos aprovados.
A quase universalização de Projetos de Lei que sancionam os Planos Estaduais e
Municipais de Educação em todo o Brasil, sem dúvida, é um marco na organização da
educação brasileira. Outra questão relevante diz respeito à obediência à verticalização de
intenções nas formulações das metas, como também os prazos para que as estratégias sejam
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implantadas. Essas estratégias podem contribuir para a superação dos desafios da educação
brasileira, porque possuem um grande significado, principalmente em um contexto de
indeterminações no campo da articulação da política educacional. Vejamos nos Quadros 3, 4 e
5 o impacto das intervenções da SASE, que somou as atividades já realizadas pelo
PROAM/SEC/BA, nesse assessoramento.
Quadro 3 – Situação do Plano Municipal de Educação na Bahia em junho/2015
Situação

Municípios atendidos

Sem comissão coordenadora constituída

73

Com comissão coordenadora constituída

214

Com diagnóstico concluído

58

Com documento base elaborado

35

Com consulta pública realizada

09

Com Projeto de Lei elaborado

04

Com Projeto de Lei enviado ao legislativo

07

Com Lei aprovada

0

Com Lei sancionada
17
Fonte: Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE), 2015.

No Quadro 3 apresentamos o levantamento da situação dos municípios em relação aos
seus Planos realizado no dia 10 de junho de 2015. Nesta data, encontramos disponível no site
do MEC o registro onde constam apenas 17 municípios na Bahia possuíam Planos Municipais
de Educação sancionados pelo Poder Executivo e com 7 Projeto de Lei encaminhado ao Poder
Legislativo aguardando a sua aprovação. Já no Quadro 4 a situação do PME na Bahia difere
muito, pois a mesma pesquisa realizada no site do MEC notamos que em 30 dias a quantidade
de Planos sancionados passam a ser de 366 municípios, 8 municípios com Lei aprovada e 19
municípios aguardando aprovação do Plano pelo Legislativo.
Quadro 4 – Situação do Plano Municipal de Educação na Bahia em julho/2015
Situação

Municípios atendidos

Sem comissão coordenadora constituída

0

Com comissão coordenadora constituída

0

Com diagnóstico concluído

0

Com documento base elaborado

08
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Com consulta pública realizada

08

Com Projeto de Lei elaborado

04

Com Projeto de Lei enviado ao legislativo

19

Com Lei aprovada

08

Com Lei sancionada
366
Fonte: Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE), 2015.

Após sete meses, no dia 7 de fevereiro de 2016, a mesma pesquisa foi realizada para
analisar como estariam os PME’s nos municípios da Bahia e percebemos que 35 novos
municípios tiveram seus Planos sancionados, totalizando 401 Planos, e dois com Lei
Aprovada pelo Legislativo.
Quadro 5 - Situação dos Planos Municipais de Educação na Bahia em 2016
SITUAÇÃO

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Sem comissão coordenadora constituída

0

Com comissão coordenadora constituída

0

Com diagnóstico concluído

0

Com documento base elaborado

04

Com consulta pública realizada

01

Com Projeto de Lei elaborado

03

Com Projeto de Lei enviado ao legislativo

06

Com Lei aprovada

02

Com Lei sancionada
401
Fonte: Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE), 2016.

Salta aos olhos dessas indeterminações, a própria estrutura da SASE/MEC que, em
dezembro de 2015, por conta dos ajustes propostos na estruturação do MEC, tem colocado em
dúvida a continuidade da articulação, no âmbito do Ministério da Educação, mesmo com seu
relativo sucesso no apoio às redes estaduais e municipais, na elaboração dos respectivos
Planos.
Um outro elemento de indeterminação das políticas educacionais é o Projeto de Lei
Complementar n.º 413/2014 (BRASIL. Câmara Deputados, 2014), que regulamenta o Sistema
Nacional de Educação. Esse Projeto tenta conciliar dois documentos no interior do governo:
as propostas elaboradas pela Secretaria de Estudos Estratégicos, o polêmico documento
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Pátria Educadora e a proposta elaborada pela SASE/MEC. É importante dizer que outra
minuta de Projeto de Lei está sob consulta no Fórum Nacional de Educação.
Ao fazer a análise dos Programas de Assessoramento Técnico aos Municípios na
elaboração dos Planos Municipais de Educação e a consequente organização das redes
municipais, identifico algumas lógicas que são comuns, mesmo com as mudanças desses
Programas e o contexto em que elas são interpretas.
A primeira lógica comum aos Programas é o da focalização das políticas que
caracterizou a forma de atuação do estado brasileiro nos anos 90, como o impulsionamento
das matrículas por meio do financiamento da educação e a descentralização do atendimento
ao ensino fundamental. É uma lógica que permeia os processos formativos das redes
municipais para que essas assumam tanto a ideologia da descentralização das políticas, como
criem formas para dar sustentação à expansão do atendimento, por meio dos insumos da
educação: carreira do magistério, equipes técnicas, ampliação de escolas, reorganização dos
currículos e expansão da oferta quase exclusivamente no ensino fundamental.
A segunda lógica é a ampliação dos mecanismos de participação da sociedade civil,
como os instrumentos formais de planejamento da educação, a exemplo dos Conselhos de
Controle Social, de Financiamento da Educação, da Organização dos Sistemas e dos
Colegiados Escolares. Atribui-se a essa participação ao processo de redemocratização do País,
porém é preciso analisar outras possibilidades dessa ampliação da participação, para assunção
de uma responsabilidade direta pelas funções que deveriam ser, eminentemente, da
responsabilidade do Estado, pois arranjos para suprirem as faltas dos sistemas têm sido
produzidos em diversos modelos de gestão desses sistemas de ensino.
A terceira lógica é da instrumentalização técnica por meio dos modelos de gestão
descentralizados e de gerenciamento de informações e gerenciamento financeiro, num quadro
de altas demandas por serviços educacionais, demandando, de alguma forma, uma resposta
das redes às vinculações de financiamento, matrícula e processos de gestão interna. Essa
racionalização tende a supervalorizar as ferramentas de gestão como se possível fosse separálas das escolhas políticas, a exemplo do financiamento público da educação e os custos
necessários para a manutenção das redes municipais de ensino. Aqui não estamos
negligenciando os esforços de ampliação de recursos do FUNDEB e sua universalização para
a educação básica.
A quarta lógica é que o planejamento é percebido como uma instrumentalidade técnica
como síntese de diagnósticos sociais que nem sempre, na concepção, dialoga com as
demandas sociais, que são expressas nos debates e disputas das Conferências Estadual e
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Municipais de Educação. Verticalizar as metas e estratégias dos Planos a partir das formas
que se manifestam no regime de colaboração em cada município brasileiro é um complexo de
indeterminações, para assegurar uma educação de qualidade na forma de um Sistema de
Educação Nacional.
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4 O LÓCUS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada no município baiano de Várzea da Roça, no período de 2014 a
2015, e o critério de escolha levou em consideração dois aspectos: o primeiro, o fato de o
município ter participado do Programa de Assessoramento Técnico para a Elaboração do
Plano Municipal de Educação (PROAM) implementado pela Coordenação de Políticas
Educacionais, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, no ano de 2013. Essa
experiência municipal, em regime de colaboração é um dos objetivos de análise nesta
Pesquisa, conforme explicitado no capítulo 3.
O segundo aspecto para a escolha do lócus da Pesquisa surgiu a partir da experiência
profissional vivenciada pela pesquisadora, enquanto consultora do PROAM/SEC,
desenvolvendo o trabalho de assessoramento técnico para a construção do PME nos
municípios. Nesse assessoramento, Várzea da Roça se destacou pela sua participação e
compromisso técnico-político na elaboração do Plano. A seguir, farei um panorama descritivo
sobre o município nos seus aspectos histórico, geográfico, demográfico, socioeconômicos,
cultural e educacional.
4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA30
Na década de 1940, Várzea da Roça era uma fazenda de passagem de tropeiros, um
ponto estratégico para a comercialização de produtos locais e industrializados, que começou a
se desenvolver a partir da intensificação dessa comercialização feita pelos tropeiros, os quais
transportavam o progresso pelas velhas estradas. Os tropeiros cavalgavam pela via que ligava
Morro do Chapéu a Feira de Santana, carregando em lombos de animais produtos diversos
para atender às demandas e necessidades das localidades por onde passavam. Não resta
dúvida de que eles foram responsáveis, também, pelo surgimento de Várzea da Roça.
Assim começa o povoamento daquele lugarejo que se estabeleceu sob o nome de
Várzea da Roça, fazendo referência à grande área de várzea existente, cujo significado é lagoa
rasa.

30

As informações e os dados históricos, geográficos, demográficos, socioeconômicos, culturais e educacionais
foram coletados de fontes pessoais, arquivos públicos digitalizados e impressos e em sites oficiais: IBGE,
MEC, Prefeitura de Várzea da Roça, e outros.
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Praça São José31 no Município de Várzea da Roça e suas transformações em 76 anos
Figura 1 - Ano 1940

Figura 2 - Ano 2015

Fonte: Dêmisson Pacheco, arquivo pessoal, 2015.

A emancipação aconteceu por meio do plebiscito no dia 25 de novembro de 1984,
protocolado com o n.º 9.796, pelo Poder Judiciário, conforme Figura 3. Entretanto, foi
somente em 25 de fevereiro de 1985, pela Lei Estadual nº 4.401, que foi sacramentada a
emancipação do município.
Figura 3 - Protocolo de entrega do resultado do Plebiscito para emancipação do município Várzea da Roça

Fonte: Otávio Barros, arquivo pessoal, 2013.

O povoado mais antigo do município de Várzea da Roça é o de Morrinhos, criado em 16 de
agosto de 1909, cujo nome é de origem religiosa pela realização das romarias durante a
Semana Santa e, o mais recente, é o povoado de Vila Nova dos Irrigantes que nasceu em
1998, a partir do desenvolvimento do perímetro irrigado que foi implantando no município,
mas foi oficialmente reconhecido em 2011, com a aprovação da Lei Municipal nº 352, de 3 de
outubro de 2011.
31

O município de Várzea da Roça começou com seu povoamento a partir da Praça José Coelho, que atualmente
é o Centro da Cidade.
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4.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA
O município de Várzea da Roça localiza-se a cerca de 320 km de distância da capital
do Estado da Bahia, Salvador, e está localizado na microrregião do Piemonte da Chapada
Diamantina, na mesorregião do Centro Norte Baiano, na microrregião do município de
Itaberaba, pertencente ao Território de Identidade da Bacia do Jacuípe.
As rotas de acesso para chegar a cidade, partindo de Salvador, são realizadas pela BR
324 até a cidade de Capim Grosso. A partir daí, segue-se pela BR 407, sentido Sul. Outra
opção é trafegar pela BA 052, após sair de Feira de Santana até Baixa Grande, onde o trajeto é
continuado pela BR 407, sentido Norte.
As cidades que fazem divisão territorial são: ao Norte com Mairi, ao Sul com São José
do Jacuípe e Quixabeira, ao Leste com Capela do Alto Alegre e a Oeste com Serrolândia e
Várzea do Poço, conforme podemos observar na Figura 4. A sede situa-se a 11º 36’ de
latitude Sul e 40º 08’ de longitude Oeste.
Figura 4 - Mapa da divisa entre municípios e os povoados de Várzea da Roça

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

Várzea da Roça possui uma extensão territorial de 513.918 km², com densidade
demográfica de 26.83 hab/Km² e tem um clima tropical semiárido, seco e tropical subúmido.
Apesar da derrubada para fazer pastagem, a vegetação que ainda predomina é a caatinga,
existindo outras espécies vegetais, como: umbuzeiro, cajazeira, juazeiro, cactos (cabeça-defrade, palma, mandacaru), palmeira nativa, como o licurizeiro, sendo o bioma a caatinga.
Essas plantas são fundamentais para a sobrevivência das espécies animais existentes.
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Compõem o município de Várzea da Roça 8 povoados, sendo eles: Morrinhos,
Barracas, Várzea do Meio, Cruz de Almas, Poço do Quilombo, Várzea da Praia, Lagoa das
Pedras, o mais recente a Vila Nova dos Irrigantes, e um (1) distrito, Campo de São João,
como podemos observar na Figura 5.
Figura 5 - Divisão regional do município de Várzea da Roça

Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea da Roça, 2014.

4.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística32 (IBGE), em 2010 a
população de Várzea da Roça era de 13.786 habitantes, com estimativas para 2015 de 14.729.
Nos dados da Tabela 1, abaixo, podemos perceber que o município possui um equilíbrio entre

32

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma fundação pública da administração federal
brasileira, criada em 1934 e instalada em 1936 com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Suas
atribuições estão ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e econômicas, o que inclui realizar
censos e organizar as informações obtidas nesses censos para suprir órgãos das esferas governamentais federal,
estadual e municipal, e para outras instituições e o público em geral.
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a população masculina e feminina e uma maior concentração da população residente na zona
rural.

Ano
2000
2010
2014
2015

Tabela 1 – Informações Demográficas de Várzea da Roça
População Homens Mulheres Zona Urbana Zona Rural
13.633
6.931
6.702
5.847
7.786
13.786
6.984
6.802
6.481
7.305
14.693
14.729
Fonte: IBGE, 2015

Na Tabela 1, observamos que a população de Várzea da Roça teve um crescimento de
907 residentes em relação a 2010. Essa situação se apresenta de forma inversa a outros
municípios que vêm apresentando grande fluxo de migração para outras Regiões ou cidades
vizinhas. Esse fluxo acontece por diversos fatores33, destacando-se a busca de melhores
empregos.
Os dados apresentados na Tabela 2 trazem a população por faixa etária e por gênero.
Neles percebemos uma predominância na população masculina entre as idades de 0 a 29 anos
em relação à população feminina. Já faixa etária de 30 a 44 há uma inversão, na qual a
população feminina predomina em relação à masculina, embora a diferença seja muito
pequena.
Tabela 2: Faixa Etária da População de Várzea da Roça por Gênero
Faixa Etária
Idade
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
33

Homens
408
623
758
776
651
523
466
425
396
379
310
264
259
216
170
112

Mulheres
376
567
713
670
583
517
475
441
413
372
322
259
316
229
164
114

Nesta pesquisa, não farei análise dos fatores que podem ter induzido o êxodo rural no município de Várzea da
Roça, entretanto, para quem desejar maior aprofundamento sobre a temática, faço a sugestão da leitura de
HEINE (2009, p. 27-44), para compreender fatores e consequências que podem levar uma população local ao
êxodo rural, apresentados a partir da pesquisa realizada no município de Ilhéus, na Bahia.
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80 a 84 anos
100
85 a 89 anos
34
90 a 94 anos
21
95 a 99 anos
04
Mais de 100 anos
--Fonte: IBGE, 2013

99
43
33
07
03

4.4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA
Os registros indicam que a primeira feira livre ocorreu no dia 15 de dezembro de 1946,
onde a atividade comercial dos pequenos produtores se intensificava. Mas a falta de chuva
gerava prejuízos, dificuldades e comprometia a manutenção da cultura de subsistência
familiar e houve necessidade da implantação de outras culturas, como o ouricuri (ou licuri),
que ocupava 65% do território como planta nativa. Do ouricuri era extraído o “pó de palha do
licuri” que, de comercialização local, passou a ser industrializado e comercializados nos
grandes centros urbanos.
Economicamente, o município se estabelece com a produção agropecuária. Mas a
cultura irrigada com as águas do Rio Jacuípe, represadas pela barragem João Durval Carneiro,
nasce como uma alternativa a favor do cultivo agrícola com a extração do coco do ouricuri, do
sisal, do milho, do feijão e da mandioca, culturas que foram evidenciadas até meados dos anos
90. Apesar de pouco explorada, essa atividade, hoje, tende a crescer e já se destaca causando
um diferencial em meio à região semiárida.
Figura 6 - Barragem João Durval Carneiro

Fonte: Zezito Rios, 2015.

Figura 7 - Base do Canal da Irrigação

Fonte: Zezito Rios, 2015.

Com o intuito de auxiliar a população no convívio com a estiagem prolongada,
algumas iniciativas foram tomadas e hoje o município já dispõe de alguns programas, como o
Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), através do Banco do Brasil, Banco
do Nordeste e da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão.
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Como foi notado na Tabela 1, a maior concentração populacional encontra-se na zona
rural do município, estando aí a explicação para a predominância de trabalhadores rurais em
Várzea da Roça. Na zona urbana, a prefeitura é o principal empregador, e os estatutários
ocupam as mais diversas funções.
O município de Várzea da Roça, entre os anos de 1991 a 2010, apresentou uma
melhoria significativa e progressiva no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme
dados da Tabela 3. O IDH, em 2010, aumentou em 127,43% em relação ao índice de 1991 —
saindo de 0,237 para 0,539. Embora seja positivo este crescimento, vale salientar que o
município ainda está abaixo da média de crescimento nacional (47%) e estadual (70%). É
necessário também registrar que a proporção de pessoas na escola aumentou
consideravelmente no período entre 1991 a 2010 — 0,069 para 0,374.
Outro dado relevante na Tabela 3 diz respeito ao crescimento da expectativa de vida,
saindo de 55 anos, em 1991 para 71, em 2010. A renda per capita, em sua maioria, é de ¼ do
salário mínimo por família, representando um crescimento de 175,96%. Isso levou o
município de Várzea da Roça a ocupar a 4.742ª posição, em 2010, em relação aos 5.570
municípios brasileiros. Apesar dessa mudança de posição para maior, é visível a necessidade
de uma melhor distribuição de riquezas em nosso país.

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Várzea da Roça
Indicadores de Renda e
Pobreza
1991
2000
2010
0,237
0,370
0,539
IDH – Municipal
0,069
0,175
0,374
Educação
Longevidade esperança de
0,512
0,642
0,775
vida ao nascer (em anos)
55,72
63,50
71,50
82,83
131,79 228,58
Renda per capita
0.376
0,450
0,539
Renda
85,99
67,79
46,33
Proporções de pobre
0,4957 0,5801 0,4997
Índice de Gini
Fonte: IBGE, 2015.
Indicadores

4.5 ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA
A cultura tem uma forte influência das origens sertaneja e africana, com indícios de
que escravos fugidos por ali passaram, pois foram encontrados fornos e outros utensílios
utilizados pelos negros.
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Um pequeno grupo ainda cultiva raízes do passado que são disseminadas às novas
gerações, como as danças e os folguedos. O município tem a cultura de dançar e festejar,
como as Cantigas de Roda, o Samba de Roda, Samba Chula, o Reisado, as Cavalhadas, o
Padroeiro da Cidade, São José, o Carnatal, o feriado de 1º de Maio, em que é comemorado o
Dia do Trabalhador pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Várzea da Roça (STRVR).
Outra tradição que o município vem buscando resgatar é a das Fanfarras, que são apresentadas
durante os festejos cívicos, como a Banda Marcial de Várzea da Roça.
O Esporte Clube Cruzeiro de Várzea da Roça foi fundado em 01/01/1969 e a
Sociedade Esportiva Alvorada em 06/1981. No ano de 1987, é construída uma quadra de
esporte para a realização de torneios e campeonatos de futsal, atividades que demonstram que
o município possui uma preocupação com as atividades esportivas.
No ano de 1989, o município também passa a festejar o “Carnatal”, sendo uma festa
de rua que acontece nos finais de ano com uma mistura de festa cristã e profana. A partir do
ano de 2005, foi incorporado aos festejos o dia Gospel. No calendário anual, possui destaque
os feriados de Emancipação Política, que é comemorado no dia 25 de fevereiro, onde
acontece na cidade diversas atividades esportivas e culturais; o Padroeiro, aprovado pela Lei
Municipal n.° 224/2003, comemorado no dia 19 de março, com celebrações de missas,
quemerse e novena, atividades de cunho religioso e que representam a forma de devoção
realizadas pelos católicos em agradecimento às bençãos concedidas. O Dia do Evangélico,
aprovado como Dia da Reforma Protestante, por meio da Lei Municipal n.° 278/06/06/2007,
comemorado no dia 31 de outubro, dia em que as Igrejas Evangélicas levam a palavra de
Deus aos varzeanos.
É importante mencionar que, em 1998, foi criada a Fundação Cultural Gibão de
Couro,34 a qual tem como objetivo resgatar a cultura dos varzeanos por meio da inclusão
social de crianças e jovens através do teatro, da dança, da arte circense e da cultura popular, e
a criação da Associação Comunitária Cultural Beneficiente Viva Voz, registrada em cartório
por meio do Estatuto de Constituição, no livro A1, às folhas 114/115, sob n.º 213, cujo
objetivo é prestar serviços de radiofusão comunitária aos varzeanos.
Essa Associação, em 11 de novembro de 1998, foi protocolada no Ministério das
Comunicações, sob o registro n.º 2.381. Esse serviço passa a ser reconhecido de utilidade
pública, através das Leis Municipais nº 144/98 e 146/98, que não apenas reconhece, mas
34

A Fundação Cultural Gibão de Couro que já realizou, desde a sua criação, espetáculos importantes como
Navio Negreiro, que conta a história da cultura afrodescendente através da dança e do teatro; Gólgota, peça
teatral que encena as últimas doze horas da vida de Jesus na terra, e o Natal para sempre, que conta de forma
lúdica o nascimento de Jesus.
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autoriza a instalação da emissora. O licenciamento para o funcionamento, em carater
provisório, é concedido pelo Ministério das Comunicações para a Estação de
Radiofusão Comunitária em 22 de setembro de 1999, mas foi apenas em 2001 que o
município recebeu a licença defitiva da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).
O funcionamento da primeira Biblioteca inicou-se nos primeiros anos da decáda de 90,
em um salão nos fundos da Igreja Católica, e lá funcionou até o ano de 1996. O município
recebeu estudantes do Programa Universidade Solidária, da Universidade Solidária, que
realizaram, além de doações de livros, cursos básico de Auxiliar de Bibliotecário e esse apoio
foi uma inspiração para batizar o nome de Biblioteca Municipal Universidade Solidária. Em
1999, a Biblioteca recebeu a visita da Senhora Ruth Cardoso, então primeira dama do Brasil,
conforme Figura 8. Atualmente, o acervo da Biblioteca é de aproximadamente 10 mil livros e
ela funciona em prédio próprio.

Figura 8 - Visita de Ruth Cardoso na Biblioteca Municipal, Universidade Solidária – Ex. Primeira Dama

Fonte: Vanilde Maria de Carvalho Rios, arquivo pessoal, 2014.

4.6 ASPECTOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Várzea da Roça
(SMECET) possui seu organograma aprovado pela Lei Municipal n.º 231, em 03 de dezembro
de 2003, o qual está organizado conforme apresenta a Figura 9, abaixo.
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Figura 9 - Organograma da SMECET de Várzea da Roça

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Várzea da Roça, 2016.

A SMECET tem a competência de coordenar, orientar e fiscalizar a ação pedagógica e
a ação administrativa desenvolvidas pelas escolas, com vista ao alcance das metas pretendidas
pela Gestão Municipal, além de estabelecer parcerias com os entes federados — União e
Estado — para a execução de programas35 sociais e educacionais, os quais vêm possibilitando
um relevante avanço na melhoria da qualidade do ensino, no município.
Também compete à SMECET elaborar relatórios, realizar encontros e seminários para
promover e divulgar os trabalhos da Secretaria, como também o papel de planejar,
acompanhar e avaliar o ensino e as atividades pedagógicas desenvolvidas, de acordo com
cada área de atuação, criando novos métodos, buscando novos materiais de apoio, a partir da
análise de dados estatísticos e do conhecimento das realidades das escolas rurais e urbanas.
Nas questões administrativas, a SMECET realiza a atualização do seu quadro
permanente e de contratados, seja dos professores, seja dos demais profissionais da educação
municipal, busca controlar a movimentação de pessoal por escola, encaminhar processos
pertinentes à vida funcional de professores e servidores, conforme a necessidade da rede de
ensino, como pode ser observado na distribuição das funções docentes por nível e modalidade
de educação no Quadro 6 e na Tabela 4, que apresentam a situação funcional dos servidores
da educação em Várzea da Roça.
35

Programas que são executados no município de Várzea da Roça Bolsa-Família, Despertar, Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), Pacto com o Município, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Programa Gestão da Aprendizagem Escolar
(Gestar), Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Inclusão de Jovem,
Educação, Qualificação e Ação Comunitária (Projovem), Programa Brasil Alfabetizado (PBA), Programa de
Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão), Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Programa
Saúde na Escola (PSE), Programa Nacional de Reestrutura e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (Proinfancia).
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Quadro 6 - Funções Docentes por etapas e modalidades da Educação Básica – Rede Municipal de Várzea da
Roça
Funções Docentes
Com
Com Normal
Ensino
Médio
Médio
02
-

Com Licenciatura

Com
Graduação

14
10

-

46

-

-

50

-

16

Educação de Jovens e
Adultos – Anos Iniciais do
Ensino Fundamental/
Presencial
Educação de Jovens e
Adultos– Anos Finais do
Ensino Fundamental/
Presencial

Níveis
Regular – Creche
Regular –Pré-Escola
Regular – Anos Inicial do
Ensino Fundamental
Regular – Anos Final do
Ensino Fundamental
Regular – Anos Inicial do
Ensino Fundamental/
Multisseriada

TOTAL

Sem
Ensino
Médio
-

Total

07

-

53

-

09

-

59

-

-

10

-

26

03

-

-

-

-

03

12

-

-

02

-

14

151

-

-

30

-

181

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Várzea da Roça, 2015 .

16
10

Na Tabela 4, pode-se perceber que os cargos de serventes e secretários escolares são
os que ainda representam os maiores números em contratos temporários nas escolas
municipais. Isso indica a existência da precarização do contrato de trabalho desses
profissionais de apoio à educação.
Tabela 4 - Profissionais em Educação, por situação funcional na Rede Municipal de Várzea da Roça
Situação Funcional
Cargos

Tempo
Nº Total Servidor Concursado Contrato
Terceirizado Outro Exercício no cargo
Público
CLT
Temporário

Nutricionista

01

-

-

01

-

-

+ de 01ano

Motorista

08

-

04

04

-

-

De 01 a 16 anos

Servente

103

-

63

40

-

-

De 01 a 30 anos

Secretário Escolar

12

-

-

12

-

-

+ de 01 ano

Porteiro

07

-

-

07

-

-

+ de 01 ano

Outros

73

-

03

70

-

-

01 a 18 anos

Fonte: Secretaria Municipal de Várzea da Roça, 2014.

84

A Educação Municipal ainda não possui um Sistema de Ensino, porque não foi
instituído como ato legal pelo Executivo e Legislativo. Entretanto, Várzea da Roça possui
Conselho Municipal de Educação (CME), assegurado por meio de Lei Municipal. Em 2015, o
CME foi renovado através de eleições para a nomeação dos novos Conselheiros, que tomaram
posse e realizaram a votação para a escolha do presidente do Órgão. Neste momento, estão em
fase de elaboração do Regimento Interno do Conselho que, em seguida, será encaminhado
para aprovação e homologação. Faz-se necessário que todos os Conselheiros compreendam o
papel, a dimensão e a relevância desse Órgão para que possam atuar no intuito de melhorar a
educação dos varzeanos. Foi nesse sentido que o CME foi atualizado na sua composição.
A rede de ensino é composta por escolas públicas, privadas e filantrópica que
oferecem as seguintes Etapas de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e
Ensino Médio e Médio Integrado, sendo esses últimos de competência da Rede Estadual da
Educação.
Na rede pública municipal, existem 22 escolas, sendo 16 localizadas na Zona Rural e
seis na Zona Urbana. Na Tabela 5, é possível constatar que não houve aumento de Unidades
Escolares nas redes estadual e particular, nos anos de 2013 e 2014, acontecendo isso apenas
na rede municipal, em 2014, na pré-escola, quando há alteração para mais uma escola de
oferta da Educação Infantil. O Ensino Médio é atendido por uma única escola estadual. Na
rede privada, há duas escolas, Raio do Sol e Recanto do Saber, que oferecem Educação
Infantil e Ensino Fundamental e uma (01) filantrópica, Anael, mantida pela Associação
Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça (APWVR), tendo como proposta pedagógica a
Pedagogia Waldorf36.
Tabela 5 - Número dos Estabelecimentos Escolares de Educação Básica do Município, por Dependência
Administrativa e etapas da Educação Básica
Níveis de ensino
Ed Infantil – Creche
Ed. Infantil – Pré-escola
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Ensino Fundamental Anos Finais
Ensino Médio

Dependência administrativa
Estadual
Municipal
Particular
2013
2014
2013
2014
2013
2014
01
01
16
17
01
01
17
17
01
01
01
01
03
03
01
01
-

Fonte: Ministério da Educação, 2015

36

A Pedagogia Waldorf é pautada nos ensinamentos teóricos do seu idealizador, Rudolf Steiner, que considera
importante e fundamental a educação no primeiro setênio (de zero aos 07 anos de idade), por tratar-se da fase
da vida na qual é desenvolvida a organização do corpo físico.
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A distribuição de matrículas por dependência administrativa é de 4,99% para a rede
privada, 14,44%, para a rede estadual e 80,57% para a rede municipal de ensino, conforme se
pode observar na Figura 10.
Figura 10

- Distribuição das Matrículas por Dependência Administrativa

Fonte: MEC, 2016.

Na Figura 11, Evolução das Matrículas por Dependência Administrativa de 2003 a
2014, nota-se um aumento considerável de matriculas em 2005, com 5.160 alunos
matriculados, e em 2007, com 4.959 matrículas efetivadas, evidenciando que esses foram os
anos nos quais o município alcançou o pico máximo de matrículas. A partir de 2008, começa
um declínio na curva das matrículas, chegando em 2014 com 3.548 matrículas na rede,
distribuídas pelos níveis e modalidades de ensino que são ofertados pelo município.
Figura 11 - Evolução das Matrículas por ano (2003 a 2014)

Fonte: Ministério da Educação, 2016

A Figura 12 apresenta a distribuição do percentual de matrícula correspondente a cada
nível e modalidade da educação em Várzea da Roça. A Educação Infantil é responsável pelo
percentual de 12,88% de matrículas, representando 58 estudantes atendidos nas creches e 396
na pré-escola. No Ensino Fundamental, é expresivo o percentual de 74,78% dos totais de
matrículas, que significa em números absolutos 2.288 alunos matriculados. O Ensino Médio
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possui apenas 3.73%, atendendo a 486 estudantes e a Educação de Jovens de Adultos (EJA)
atende o percentual de 1.81%, que representa 299 estudantes. Além desses atendimentos,
temos o registro de 83 estudantes com deficiências na rede de ensino, totalizando 3.552, em
2015.
Figura 12 - Percentuais de Matrículas por Nível e Modalidade de Ensino

Fonte: Ministério da Educação, 2016.

O município apresenta uma taxa de analfabetismo na faixa etária que abrange jovens
entre 15 a 17 anos, de 12% e na população de 25 anos ou mais, um percentual de 56,7% de
analfabetos, conforme a Tabela 6. Esses números demonstram uma certa ineficiência nas
políticas públicas de alfabetização realizadas e que elas não foram suficientes para reduzir ou
minimizar esse quadro.
Tabela 6 - Taxa de Analfabetismo da População de 25 anos ou mais
Faixa
etária
(anos)
25 anos
ou mais

Taxa de
analfabetismo

Com fundamental
completo

Médio Completo

Outros

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

56,7
%

44,8
%

37,5
%

1.8
%

2,6
%

5,2
%

1,4
%

3,4
%

7,8
%

40%

49,1
%

49,5
%

Fonte: Ministério da Educação, 2015.

Na Constituição Federal de 1988 e na LDB n.º 9.394/96, a responsabilidade pela
administração, manutenção e expansão dos seus sistemas cabe aos entes federados, conforme
sua competência, em regime de colaboração, de acordo com a discussão realizada no Capítulo
1 dessa dissertação. A distribuição dos recursos segue o critério de distribuição per capita de
alunos em cada rede de ensino. Assim, no Quadro 7, são representadas as receitas que foram
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destinadas à Educação Básica, Educação Infantil e Ensino Fundamental, segundo a
competência do município de Várzea da Roça, através do FUNDEB. Já no Quadro 8, é
mostrada a aplicação dos recursos para a Educação e as outras fontes de arrecadação,
provenientes de convênios realizados por meio de Termos de Cooperação Técnica entre os
entes federados.
Quadro 7 - Receitas provenientes do FUNDEB em Várzea da Roça
ANO

RECEITA

2011

6.665.062,67

2012

7.437.460,78

2013

7.430.118,77

2014

7.499.674,62

Fonte: PME, 2015.

No Quadro 8, pode-se perceber que, no ano de 2011, houve um crescimento no
repasse dos recursos no valor de R$ 772.398,00, que foram provenientes do FUNDEB, em
relação a 2012. Já em 2013, o município perde o valor de R$ 7.342,00, no repasse dos
recursos que são destinados à Manutenção da Educação Básica. Apenas em 2014 é que os
varzeanos terão um aumento, não muito expressivo, do valor correspondente a R$
69.556,00.
Quadro 8 - Aplicação dos recursos em Educação e outras receitas em Várzea da Roça
Alimentação Transporte
Outras
Ano
Convênios
Total
Escolar
Escolar
Receitas
PNAE/PNATE/PDDE/
2011 208.680,00
137.686,70
267.474,84
613.841,54
QUOTA EST/MUN.
PNAE/PNATE/PDDE/PA
2012 208.968,00 1.221.398,80 806.585.19
R/PTA CAMINHO DA
2.236.951,90
ESCOLA/QUOTA
PNAE/PNATE/PDDE/
2013 209.480,00
165.772,80
463.729,58
838.982,38
QUOTA EST/MUN.
PNAE/PNATE/PDDE/
2014 265.652,00
155.218,51
795.008,20
1.215.878,71
QUOTA EST/MUN
Fonte: Ministério da Educação, 2016.

É importante mencionar que a SMECET não possui autonomia financeira na execução
dos seus recursos, apresentando as suas demandas aos setores “ditos competentes”, da
administração municipal, como os Departamentos de Compras e de Divisão de Licitações,
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ambos da Secretaria Municipal de Administração, que gerencia os recursos destinados à
educação e, portanto, realiza os procedimentos destinados às aquisições de materiais, produtos
e equipamentos necessários ao funcionamento regular da Rede Municipal de Ensino.
Na Tabela 7, percebe-se que a Rede Estadual de Ensino apresenta melhores
indicadores do IDEB em relação aos índices do município, seja no 5º ou no 9º ano e essa
situação aparece, inclusive, nas metas projetadas para o ano de 2021. Nota-se que Várzea da
Roça tem conseguido melhorar os seus indicadores, mas o percentual dessa melhoria, em
2015, é baixo e não atinge a média nacional estabelecida.
Tabela 7 – O IDEB de Várzea da Roça e a Meta Projetada
ANO/IDEB

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2021

5º Estadual

3.3

2.8

3.7

-

-

4.7

5.6

5º Municipal

2.1

2.3

2.4

3.5

3.6

4.1

5.0

9º Estadual

-

-

-

3.8

4.5

4.4

5.1

9º Municipal

1.6

2.0

3.3

4.1

2.2
2.7
3.5
Fonte: INEP, 2015.

O Conselho de Alimentação Escolar37 (CAE), criado pela Lei Municipal n.° 126, de 28
de junho de 1997, tem como responsabilidade o acompanhamento do Programa de
Alimentação Escolar implantado no município. As reuniões são realizadas trimestralmente
para discutir assuntos referentes à alimentação escolar oferecida e análises da quantidade e
qualidade dos alimentos adquiridos por meio da agricultura familiar. É importante destacar
que o município atende ao percentual de 30% dos produtos adquiridos da agricultura familiar
e que o controle de qualidade dos alimentos é feito pela nutricionista, que elabora o cardápio
da semana.
Outro conselho importante para o município é o Conselho de Acompanhamento,
Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação38
(FUNDEB), criado pela Lei Municipal n.º 1.460, de 03 de julho de 2007, que tem como
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado, de caráter fiscalizador, permanente e
deliberativo, que tem o objetivo de fiscalizar a aplicação de recursos financeiros repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento a Educação (FNDE), garantindo alimentação de boa qualidade e padrões de
higiene adequados, desde a aquisição até a distribuição da merenda aos educandos atendidos.
38
O Conselho de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
com a atribuição de acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação de recursos do Fundo,
supervisionando a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo em relação aos recursos do
Fundeb.
37
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objetivo examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais, relativos aos
recursos repassados ou retidos à conta do Fundo, para emitir parecer sobre as prestações de
contas dos recursos do Fundo que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder
Executivo.
O Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais da Educação foi criado através da Lei
Municipal nº 345/2011, de 18 de maio de 2011, elaborado com a participação dos
profissionais da educação em encontros promovidos pelos gestores escolares, associações e
sindicatos. O Estatuto do Magistério constitui-se em uma ferramenta de proteção ao
profissional do magistério, objetivando o padrão de qualidade do ensino e a valorização e
profissionalização dos servidores do magistério.
Os Conselhos Escolares (CE) das escolas existem apenas como mera formalidade, mas
não possuem atuação dos seus representantes. As Unidades Escolares possuem Projeto
Político Pedagógico (PPP) defasado e também seus regimentos, porém se faz necessária uma
revisão para adequar os PPPs ao PME, que foi aprovado em 2015.
É relevante mencionar que se iniciou, em 2015, o processo de municipalização do
Ensino Fundamental II, sendo retirado o 6º ano da competência do estado. Os demais serão
eliminados consecutivamente, um em cada ano. Na projeção, estima-se que, em 2018, a Rede
Estadual funcionará sem esse nível de ensino.

90

5 AS VOZES DA PARTICIPAÇÃO: O QUE DIZEM OS CONSTRUTORES DO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA DA ROÇA
Procedere, esta é a raiz do significado etimológico da palavra processo, extraído do
latim que significa “avançar, mover adiante, ir”, a palavra e seu sentido expressam bem o
objetivo deste capítulo — dar ressonância às vozes dos construtores do Planejamento da
Educação Municipal de Várzea da Roça, na em medida que eles, ao interagirem com o
assessoramento técnico para elaboração do PME, colocam suas subjetividades a favor do
método escolhido para a materialização de um instrumento tecnopolítico, que é o Plano
Municipal de Educação de Várzea da Roça - Bahia.
Essas vozes narram ao mesmo tempo em que desvelam e analisam os ritos, os
processos e seu andamento que fizeram cruzar, no tempo e no espaço, institucionalidades dos
arranjos construídos pelo município e pelo estado, na formulação da política da educação
municipal.
Vozes que testemunham as angústias de mergulhar num processo formativo em que
seu desdobramento estará tencionando o proceder com os desejos de um direito coletivo,
difuso e contraditório em seu histórico institucional, o direito à educação para os que habitam
em Várzea da Roça. É no limiar entre escolhas individuais e escolhas coletivas, uma vez que
estas vozes representam a sociedade e a tecnocracia na formulação da política educacional,
dentro de um arcabouço institucional de uma “democracia deliberativa”, em que o ato de
representação e participação política envolve o de tomada de decisões pelos iguais, sejam,
elas produtos ou produtoras de consensos e dissensos.
A deliberação tem um valor intrínseco. Esse valor reside no conjunto de
competências políticas e virtudes cívicas por ela promovidas, entre as quais se
destacam: a educação política que resulta do envolvimento em procedimentos
democráticos de avaliação de propostas alternativas; o respeito mútuo que o
confronto público de opiniões pode ajudar a promover; as expectativas mais
razoáveis acerca do que está ao alcance do decisor político e dos constrangimentos
que a ação política enfrenta; e um sentimento de igualdade recíproca que é
alimentado pela experiência de ouvir e de se fazer ouvir pelos concidadãos, o que,
por seu turno, alimenta a autonomia individual e as capacidades de ação a ela
associadas. Essas virtudes não devem ser confundidas com virtudes éticas, como a
honestidade ou a sinceridade. As virtudes que a deliberação ajuda a promover
revestem-se de um caráter estritamente cívico, tendo diferentes catálogos desse tipo
de virtudes sido identificados ao longo da história do pensamento político, sobretudo
no âmbito da tradição cívico-republicana. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 161-162)

O personagem/objeto que entra em cena, nas teias dessas relações, é o Plano
Municipal da Educação. É nele que deságua o conjunto de interesses disputados sobre a
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política, tanto em sua escala local, quanto em escala regional e nacional. Não podemos
esquecer que o processo de elaboração desse Plano irrompeu no tempo entre dois Planos
Nacionais de Educação, o de 2001-2011 e o de 2014-2024. Esse processo de se organizar para
se deliberar sobre a política, faz parte do instrumental técnico de elaboração do PME, na
medida em que os Grupos Colaborativos e a Comissão Representativa tornam-se condutores
desse processo na escala local.
Para o cumprimento aos princípios e protocolos sobre a conduta ética na pesquisa,
Resolução n.º 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, e, no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TECLE) (APÊNDICE B), os nomes dos sujeitos desta pesquisa foram
substituídos para evitar quaisquer constrangimentos sobre os mesmos.
Assim, na tentativa de construir um entrelaçamento das vozes, das teorias, dos
documentos, em um esforço empreendido da interpretação, nucleamos os discursos nas
seguintes categorias de análises: os caminhos da institucionalização da elaboração do Plano
Municipal de Educação, as intervenções de cooperação tecnopolítica do PROAM e
SASE/MEC, as formas de representação e participação social nas decisões sobre o PME, o
“mover” do Planejamento da Educação Municipal em Várzea da Roça.
5.1 OS CAMINHOS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A origem do processo de construção do PME em Várzea da Roça, pelas fontes
documentais, ou seja, o Termo de Compromisso assinado entre a Prefeitura Municipal de
Várzea da Roça e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, iniciou no ano de 2013.
Contudo, os discursos dos membros do Grupo Colaborativo resgatam, em suas memórias
coletivas, a tentativa de elaboração de um PME em 2009, porque houve tentativas de
elaboração do documento com membros da sociedade civil. Vejamos o que dizem os
membros que compõem o Grupo Colaborativo sobre essas questões:
[...] eu sou professora e fui convidada para participar, eram em média seis pessoas envolvidas na
elaboração. Também, em 2009, eu assumir cargo e precisei me afastar, não tinha como fazer este
acompanhamento (Patrícia).
[...] se eu não estou enganada, o início da elaboração foi em meado de 2009, né, mas nós não chegamos
ao momento de discutir os eixos, ficou muito restrito à parte histórica do documento, eu lembro que foi
elaborado até este ponto, depois eu me desvinculei da direção da Secretaria e eu não sei em que ponto
ficou. Me recordo que naquela oportunidade tinha um grupo pra tá elaborando o PME, convidado pela
Secretaria, todos ficavam a frente para buscar as informações, produziam os textos, buscávamos
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colaboradores, mas eu não me recordo de momentos que tivemos representantes de cada segmento para
discutir cada eixo das metas (Cristina).
[...] eu fiz parte da primeira equipe, na gestão da Secretária Joilma. O plano em Várzea da Roça
começou a ser elaborado em 2009, na gestão passada, mas ele não foi concretizado. O que eu lembro
quando sai, o texto só tinha elaborado a parte histórica e poucas informações sobre a educação, depois
eu me afastei e então não sei como prosseguiu os encaminhamentos dos trabalhos, mas depois que
passou a gestão eu fui convidada para participar novamente, na nova gestão da professora Normeire
(Patrícia).
[...] lembro que eu participei em 2009 de uma reunião com a sociedade civil, representando a Igreja
Presbiteriana. Foi apenas uma reunião, e realmente o desenvolvimento do texto da parte histórica, mas
eu me lembro que o arquivo desse texto foi perdido, Joilma ficou doida, porque o que havia produzido
tinha perdido. Só tive essa participação, depois retornei nessa nova gestão (Eduarda).

Os discursos apontam para uma descontinuidade da ação, motivada pela troca de
gestão da Secretária de Educação, conforme Quadro 9. Essas mudanças no quadro podem ter
contribuído para alterar a dinâmica da própria Secretaria e como consequência reconduzindo
as suas atividades e prioridades, momento em que o PME passa a ser uma ação secundaria na
agenda. Desta forma, o processo de elaboração do PME, produto do trabalho de 2009, ficou
restrito à dimensão do diagnóstico do município, com seus referenciais históricos e
indicadores sociais.
Quadro 9 - Alteração do quadro da Secretaria Municipal de Educação
Governo
2009 a
2012

2013 a
2016

Prefeito
Lourivaldo
Souza Filho

Edemilton dos
Santos Rios

Secretária de Educação

Período de Gestão

Joilma Oliveira Marcedo

01/2009 a 10/2010

Valdirene Silva Rios

11/2010 a 12/2012

Normeire de Souza Rios
de Oliveira

01/2013 a 01/2014

Vanilde Maria de Carvalho
Rios

01/2014 até o
presente momento

Partido

PMDB

DEM

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2016.

Assim, em 2009 houve um esforço para o início do processo de elaboração do PME.
Entretanto, nos documentos acessados, não havia registro desse processo, nem
institucionalidades reveladas. Nas declarações dos membros do Grupo Colaborativo, aparece
uma situação em que se descreve o que ocorreu com o resultado dessa tentativa de construção
do Plano, o sumiço do produto, outrora revelado pelos membros que compuseram esse
primeiro movimento da Secretaria de Educação de Várzea da Roça na elaboração do PME. O
“sumiço do arquivo” provocou o reinício desse processo cinco anos depois, com pouco
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aproveitamento do que fora produzido. Vejamos como os membros da Comissão
Representativa resgatam esse momento:
[...] tentamos resgatar alguma coisa do texto que já tinha sido elaborado pela gestão anterior, mas o que
conseguimos foi muito pouco, tivemos o trabalho muito puxado, não conseguimos resgatar, começamos
do zero novamente (Dalva).
[...] eu observei que passamos um pouco do material que nós tínhamos daquela época, mas foi
necessário retomar o texto desde a parte histórica, porque as meninas ainda foi buscar outros
documentos, fotos, registros para dar continuidade no texto, de qualquer forma teve que partir do início
até a conclusão (Cristina).

A descontinuidade da gestão na Secretaria, embora seja um fator que possamos
considerar como determinante na institucionalização do processo do Planejamento da
Educação Municipal, existe também uma outra questão revelada pelos discursos: a assimetria
de relação atribuída aos membros que viriam a compor esse grupo inicial, que até o momento
não era institucionalizado como “Grupo Colaborativo”, em que alguns receberiam
gratificações para a elaboração do documento e outros seriam incorporados como voluntários
dos processos de trabalho. As falas abaixo revelam esses fatos:
Na equipe que ficou na primeira gestão houve uma remuneração, recebemos como gratificação, cheguei
a receber o primeiro mês e depois eu saí (Patrícia).
[...] na gestão de Joelma eu fui convidada e logo na primeira reunião para participar na função de como
se fosse uma secretária ou digitadora desse plano, mas aí, eu tinha que fazer essa atividade como se
fosse extra, então eu resolvi não aceitar porque eu não daria conta de desenvolver a função que eu já
tinha, mas a de digitadora porque eram muitas as informações. Também não sei como se processou a
continuidade do trabalho e eu participei só da primeira reunião eu lembro bem que foi apresentado o
PME de Pintadas (Luzinete).
A atividade, embora extra, era voluntária, eu sabia que os outros seriam remunerados e eu não, então,
este foi um dos motivos que eu não aceitei porque eu sabia que os outros seriam remunerados e eu que
também desempenharia uma função não seria remunerada, por quê? (Luzinete).

É indiscutível que o tratamento desigual em equipes com a mesma responsabilidade
funcional trará sérios complicadores para a assunção dessas responsabilidades, quando elas
não são inerentes à função do técnico. Essa questão foi constatada como elemento que
fragilizou a continuidade da elaboração do Plano Municipal, em 2009. No relatório do
assessoramento técnico de 2013, também foi constatado certa dispersão de ações no interior
da Secretaria de Educação Municipal, dispersão atribuída ao ativismo da gestão da rede de
ensino devido aos inúmeros programas somados às rotinas de funcionamento da rede. Isso faz
com que a elaboração do Plano Municipal não seja a prioridade da agenda:
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A ausência de planejamento da SEDUC e a indefinição de suas prioridades de atividades influenciaram
a não garantia das ações consideradas importantes para o desenvolvimento do processo de elaboração
do PME, também muitas demandas assumidas pelo GC como coordenação dos programas: Pró-gestão,
PAR, LSE e os cargos assumidos pela necessidade e conjuntura política. (Relatório - Ana Paula, 2013).

O Município de Várzea da Roça e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, no
dia 10 de julho de 2013, firmaram um Termo de Compromisso de Cooperação Técnica39,
(ANEXO A), por meio de instrumento, legitimando um processo de corresponsabilidade entre
o estado e o município, em regime de colaboração, visando à melhoria da qualidade do ensino
público para Várzea da Roça, como determina o objeto do termo:
Objeto: O presente Termo de Compromisso tem por objetivo prestar o
assessoramento técnico às Secretarias Municipais de Educação no processo de
elaboração participativa de Planos Municipais de Educação, em consonância com os
Planos Nacional e Estadual de Educação. (BAHIA. Secretaria de Educação;
VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo, 2013c)

O Termo também define as obrigações dos parceiros frente ao processo de elaboração
do Plano, conforme estabelecido nas instruções normativas do PROAM:
3 – Compromissos assumidos pela Secretaria da Educação do Estado da
Bahia/PROAM: 1) prestar assistência técnica ao Município no desenvolvimento
das atividades relacionadas à elaboração do PME; 2) assegurar visita técnica ao
município para o acompanhamento a elaboração do PME; 3) assegurar a revisão
final do documento a ser encaminhado ao Poder Legislativo Municipal; e 4 Compromissos assumidos pelo Município de Várzea da Roça: 1) dispor do
decreto ou portaria com o GC; 2) comprometer-se com a construção democrática e
participativa do PME no município; 3) assegurar equipe técnica para a coordenação
do processo de construção do PME no município; 4) assegurar hospedagem e
alimentação aos consultores contratados pelo Estado para prestar assessoramento
técnico na elaboração do PME, sempre que houver demanda de trabalho no
município; 5) responsabilizar-se pelas despesas com diárias e transportes da equipe
técnica do município para participação nos encontros de formação; 6) assegurar o
desenvolvimento das atividades e o encaminhamento da versão final do PME ao
Poder Legislativo Municipal de acordo com o cronograma de execução consensuado
com a Coordenação do Projeto. (BAHIA. Secretaria de Educação; VÁRZEA DA
ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2013c)

No documento, o prefeito declara que se compromete com os condicionantes
estabelecidos para o funcionamento do Programa no município. Consta, ainda, explícito no
texto, o caráter impositivo das regras do Programa, que busca na sua compreensão induzir a

39

O Termo de Compromisso tem por objetivo prestar o assessoramento técnico à elaboração do Plano Municipal
de Educação e estabelece os compromissos e responsabilidades entre os entes. É um instrumento institucional
entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o Município de Várzea da Roça assinado pelos
representantes Gestor Municipal e a Secretária Municipal de Educação e o Secretário Estadual de Educação.
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responsabilização do município sobre aquilo que já seria a sua competência, o Planejamento
Municipal da Educação.
Um outro aspecto a ser considerado dos condicionantes do Termo de Compromisso de
Cooperação Técnica assinado, é que o item 6 fere o princípio da autonomia ente os entes em
suas relações interfederativas, pois atribui a um “consenso” entre a Prefeitura Municipal e a
Coordenação do Programa, que não possui governança direta sobre os atos administrativos do
poder executivo municipal, assim como da Câmara Legislativa do município.
Isso posto, o Termo de Compromisso de Cooperação Técnica é contraditório em sua
natureza, em que indica a necessidade com o compromisso da construção do PME com a
gestão democrática, em tempo que cobra condicionantes para envio da produção dos atores do
município de Várzea da Roça à sua casa legislativa, a Câmara de Vereadores, a uma “tutela
consensuada” com a coordenação do Projeto.
Essa compreensão da “tutela consensuada” por parte dos que assinam o Termo de
Compromisso de Cooperação Técnica, que admitem a forma da cooperação técnica para
elaboração do PME, se identifica com o que Arretche (2004), vem sinalizando para as
relações federativas na condução das políticas públicas:
[...] a concentração da autoridade política varia entre os Estados federativos,
dependendo do modo como estão estruturadas as relações entre Executivo e
Legislativo no plano federal (Stepan, 1999), bem como da forma como estão
distribuídas as atribuições de políticas entre os níveis de governo (Riker, 1964,
1975). Como consequência, pode-se esperar que estes tendam a apresentar variações
em sua capacidade de coordenar políticas nacionais, dependendo da maneira como
estão estruturadas estas relações em cada Estado. (ARRETCHE, 2004, p. 17)

Embora os Termos de Compromisso de Cooperação Técnica indiquem para uma
relação contraditória entre princípios da democracia deliberativa e tutela consentida na forma
de elaboração do Plano Municipal, nos discursos produzidos pela Secretaria responsável pela
retomada do processo, admite-se a importância do PROAM no apoio para a construção e
instalação das institucionalidades do Planejamento da Educação em seu município,
afirmando:
[...] retornamos o trabalho do PME em 2013, tivemos o apoio do PROAM, foi quando nós reiniciamos
esse processo, fizemos os grupos para nos ajudar e esses grupos eram em torno de 10 a 12 pessoas,
tivemos esse acompanhamento, tinha encontros semanais, começamos com um grupo muito bom.
(Dalva)
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A constituição do Grupo Colaborativo, Comissões Representativas e Comissão
Colaborativa é um passo importante para que uma instância pudesse coordenar todo o
processo de elaboração do PME de Várzea da Roça. O prefeito40, no dia 06 de junho de 2013,
ao instituir o GC, através do Decreto nº 258/2013 (ANEXO B), reafirma o compromisso da
construção do Plano Municipal de Educação e os seus membros assumem o compromisso de
desenvolver os métodos e técnicas de elaboração das metas e estratégias a serem assumidas
pelo município de Várzea da Roça:
Compõe o Grupo Colaborativo do município de Várzea da Roça: Alcione Ferreira
da Cruz - Conselho Escolar; Cristiane Caires Reis – Professor; Edilza Alves de
Oliveira – Sindicato de Professores; Florisvaldo Oliveira Alves – Poder Legislativo;
Francisco José Nunes da Silva – Setor de Finanças; Joelma Santos Oliveira – Aluna;
Márcia Maria Santos da Silva – Diretora de Escola da Rede Pública; Maria Lúcia
Santana Oliveira da Silva – Conselho do Fundeb; Mirian Celeste Silva Barbosa –
Professora; Normeire de Souza Rios Oliveira – Secretária de Educação; Rita de
Cássia Alves Ponciano Nascimento – Diretora de Escola da Rede Pública; Renato
Maia da Silva – Conselho Municipal de Educação; Rosaleide Paz de Araújo Rios –
Professora; Vanda Reis Carneiro Rios – Diretora de Escola da Rede Pública.
(VÁRZEA DA ROÇA. Decreto Municipal, nº 258/2013)

As Comissões Representativas não foram formalizadas oficialmente, mas sua
composição foi registrada na memória do processo de construção do PME, no dia 29 de julho
de 2013, quando o GC estava iniciando os trabalhos da II Etapa do PME, conforme o registro
da memória que relata sobre a sua composição:
A CR da Educação Infantil -Valquíria Santos de Oliveira, Roseli Almeida de
Oliveira, Dilma Margarida Fernandes de Almeida Pacheco, Vanessa Rios de
Oliveira Joilma de Oliveira Marcêdo; CR do Ensino Fundamental – Rita de Cássia
Alves Ponciano Nascimento, Cristiane Caires e Cleidiane Santos da Cruz; CR do
Ensino Médio – Dalva Pereira Pacheco Neta e Mutrilo Oliveira da Silva; CR do
Ensino Profissional – Maria de Lourdes Almeida de Oliveira e Milton Almeida de
Oliveira Filho; CR do Ensino Superior – Silvana Gomes Silva; CR da Educação
Especial – Maria Lúcia Santana Oliveira da Silva, Iolanda dos Santos Oliveira
Santana, Rosaleide Paz de Araújo; CR da EJA – Jane Cleide Souza Gomes; CR da
Educação do Campo – Márcia Maria Santos da Silva, Claudina Bispo do
Nascimento, Karla Verusca da Silva Rios e Katiane Rios Oliveira. (BAHIA.
Secretaria de Educação; VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2013b)

40

O processo de elaboração do PME em Várzea da Roça levou um prazo de cinco (5) anos, considerando o
início até a sua conclusão, perdurando por duas gestões municipais. Em 2009, com o Prefeito Lourival de
Souza Filho e em 2013 com o Prefeito Municipal Edemilton dos Santos Rios. Importante salientar, ainda, que
questões políticas levaram a mudanças de gestão da SMECET, tendo como Secretária de Educação as
Professoras Joilma Oliveira Marcedo, Valdirene Silva Rios, Normeire de Souza Rios de Oliveira e Vanilde
Maria de Carvalho Rios.
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Posteriormente, é publicado no Diário Oficial do Município (DOM) a Portaria n.º 007A/2014 (ANEXO C), de 16 de janeiro de 2014, que determinou que a Comissão Colaborativa
seria composta por dois membros, como determina o Artigo 1º:
Fica constituída a Comissão Colaborativa responsável de coordenar a elaboração do
PME do Sistema Municipal de Ensino de Várzea da Roça, constituída pelos
seguintes membro, ambas professoras da rede municipal de educação: Alcione
Ferreira da Cruz e Márcia Maria Santos da Silva. (VÁRZEA DA ROÇA. Prefeitura
Municipal. Portaria nº 007-A, 2014)

A nova Comissão assume o compromisso de sistematizar todas as informações e dá
organicidade ao texto, bem como fazer algumas atualizações de dados, além de cumprir com
o objetivo para o qual ela foi constituída, conforme estabelece o Artigo 2º:
Essa comissão deve assumir o compromisso de prever políticas públicas
educacionais e fixar objetivos para a educação do Município, em todos os níveis e
etapas e modalidades, determinando metas a curto, médio e longo prazo. (VÁRZEA
DA ROÇA. Prefeitura Municipal. Portaria nº 007-A, 2014)

Nessa segunda tentativa de elaboração do PME, o município recebe o apoio técnico da
Secretária de Educação do Estado da Bahia, que disponibilizou uma consultoria conforme o
Termo de Adesão nº 097/201341, para realizar o assessoramento técnico por meio do
PROAM.
O PROAM contribuiu porque disponibilizava as orientações necessárias, por meio de
visitas realizadas pelas equipes técnicas do Programa, além do processo formativo que
habilitava os técnicos das Secretarias Municipais de Educação na organização do processo de
elaboração do PME em regime de colaboração.
A figura 1342 apresenta um dos momentos em que o Grupo Colaborativo recebe as
orientações técnica, necessárias para a condução da produção textual do diagnóstico do
município e da educação do PME. Nestes momentos, também fazíamos as análises dos textos
produzidos pelos respectivos grupos e planejávamos os próximos passos para possibilitar a
continuidade dos trabalhos.

O Termo de Adesão de Prestação de Serviços de Consultoria nº 097 /2013 é celebrado entre o Estado da
Bahia, através da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a Consultora Ana Paula Nunes Melo. Constitui
o objeto à formação de profissionais da educação, no Programa de Assessoramento ao Plano Municipal de
Educação.
42
A partir da direita para a esquerda: Eliene Silva, Márcia Maria Santos da Silva, Ana Paula Nunes Melo,
Alcione Ferreira da Cruz e Cristiane Caires Reis.
41
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Figura 13 - Orientação para construção do PME

Fonte: Arquivo pessoal

5.2 AS INTERVENÇÕES DE COOPERAÇÃO TECNOPOLÍTICA DO PROAM E
SASE/MEC
Entendo que o planejamento é o resultado do conjunto de forças que atuam sobre a
formulação dos planos e não se configura apenas como resultado de aplicação de suas
técnicas de formulação.
As intervenções realizadas pelas técnicas de planejamento elaboradas pelo PROAM e
com a continuidade, replicadas pela SASE/MEC, obedeceram às lógicas de organização da
participação dos Grupos Colaborativos e Comissão Colaborativa na formulação do Plano em
si. Essas etapas se constituiriam como conteúdo de formação, como demonstrado no Quadro
10.
Quadro 10 - Realização da formação do GC de Várzea da Roça
Data
11/06/13
23/07/13
16/09/13
27/04/15

Etapa

Local da
Formação
Piritiba
Piritiba

I – Diagnóstico do Município.
II – Diagnóstico da Educação.
III – Metodologia para a Construção das
Piritiba
Metas e Estratégias do PME.
Construção da Seção Acompanhamento /
IAT
Avaliação e Preparação da Consulta
/Salvador
Pública.
Fonte: Melo (2013)

Nº
Participantes
09
09
07
03

Após o momento de nomeação, para que todos no grupo tivessem mais autonomia, os
componentes participariam de um processo formativo, composto por três etapas distintas, às
quais dariam o domínio de informações através dos estudos propostos desenvolvidos em
oficinas, além de apresentar uma metodologia que contribuísse para o desenvolvimento dos
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textos para compor o PME. A formação foi definida em: Etapa 1 - Diagnóstico do Município,
Etapa II - Diagnóstico da Educação e Etapa III - Metas e Estratégias da Educação Municipal.
Em cada etapa43 do desenvolvimento de construção do PME, a equipe técnica deveria
debruçar-se sobre a legislação da educação no âmbito federal, estadual e municipal, sobretudo
o PNE, que apresenta um diagnóstico dos níveis e modalidades da educação no país, e o
FUNDEB44, que trata sobre os recursos da educação como descreve a ação do GC na
descrição do relato da Memória e do Plano de Ação do GC:

E nos dias que se seguiram, passamos a estudar os documentos: Constituição
Federal 1988, Constituição da Bahia 1989, LDB 9.394/96, PAR, Lei nº 10.172/2001,
Lei Orgânica Municipal, PPA, Lei Orçamentária Anual (LOA), Manifesto dos
Pioneiros da Educação (1932), Documento Final da CONAE, Documento
Referência da CONAE (2014), PLC nº 103/2012, Lei nº 10.330/2006 com o intuito
de nos prepararmos para dar início ao processo de escrita. (VÁRZEA DA ROÇA.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Memórias do Grupo
Colaborativo no Processo de Construção do Plano Municipal de Educação..., I
Etapa, 2013).
A Conferência Mundial sobre Educação para Todos – Jomtien, 1990, Decreto
6.094 de 24 de abril de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Projeto Lei
Nº 8.035/2010, a Lei nº 13.005/2014 e seus anexos e o estudo dos indicadores do
município para o estabelecimento das metas. (BAHIA. Secretaria de Educação;
VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo, 2013a, 2013b, 2015)

Durante as entrevistas, como é indicado nas falas, o GC percebeu a necessidade de
realizar os estudos para legitimar e embasar as suas propostas, além da articulação com as
demais esferas municipais. Também é necessário consultar os dados estatísticos sobre os
aspectos históricos, geográficos, demográficos, socioeconômicos e culturais do município,
que seriam informações a serem analisadas e incluídas para apresentar as características locais
na Etapa 1 – Diagnóstico do Município: “[...] eu sou professora, e fui convidada para
participar da elaboração buscando os dados históricos do município e fiquei responsável pela
EJA e Fundamental II” (Patrícia).
Vamos aqui salientar que a definição de etapas e a metodologia que foi adotada para a construção do PME em
Várzea da Roça pode ser encontrada em alguns documentos norteadores publicados pelo MEC (BRASIL.
Ministério de Educação. Secretaria de Educação Básica, 2007), UFBA (LUZ; SCHWINGEL, 2008) e
Monlevade (2013). Citaremos aqui algumas dessas referências que também serviram de consulta e analise para
esta pesquisa: Plano Municipal de Educação: subsídios para a elaboração, 2004. MONLEVADE, João. Plano
Municipal de Educação: o que é e como fazer. Brasília, DF, 2013; BRASIL. Secretária de Articulação com os
Sistemas de Ensino. Plano Municipal de Educação: caderno de orientações. Brasília, DF, 2014.
44
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) foi regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006 e Lei N. º 11.494 de
20/06/2007 (BRASIL, 2007). O Fundo consiste numa subvinculação de recursos de MDE para a Educação
Básica e na redistribuição da cesta de recursos constituído por 20% da receita de impostos dos Estados e dos
Municípios de acordo com a sua matrícula em suas áreas de atuação nas respectivas redes de ensino. Os
recursos federais também integram o Fundo, a título de complementação financeira.
43
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[...] eu estou diretora de uma escola e fui convidada para entrevistar algumas pessoas do município,
colhendo informações históricas, culturais e informações importantes. Então, quando eu percebi já
estava produzindo como a colega falou, de maneira discreta, nos bastidores eu acabei colaborando
(Ana).

Na etapa II – Diagnóstico da Educação, neste momento específico, as CRs seriam
nomeadas para que, no desenvolvimento dos trabalhos, a distribuição das atividades fossem
melhor organizadas. Cada CR ficaria responsável por tratar sobre uma modalidade ou nível da
educação no município de Várzea da Roça. Para tanto, seria necessário levantamento de dados
que apresentassem a realidade para, em seguida, realizar a previsão sobre aquilo que seria
projetado nas metas e estratégias para curto, médio e longo prazo para a qualidade da
educação. Vejamos os relatos dos nossos entrevistados e como eles descrevem o momento de
construção do Plano:

Com certeza, foi uma construção larga, a gente conheceu coisas que a gente não conhecia, dados
alarmantes, por exemplo, o mapeamento da educação especial no município[...] (CR Educação
Especial).
Fui convidado para fazer parte da CR do Ensino Fundamental, área que eu atuo. Fizemos algumas
pesquisas, levantamento sobre alunos. Depois tivemos que contribuir também com o ensino médio e
como eu fui professor da escola estadual, achei interessante poder contribuir para o Plano que é muito
importante para o município (Roberto).
[...] eu fiz parte da CR do Ensino Superior, muita responsabilidade, porque você está no meio de um
grupo pequeno e de alguma forma tem que pensar em um Plano que é importante para o município
(Cristina).

Com este diagnóstico realizado pelos respectivos grupos, tornou-se mais fácil
identificar as demandas prioritárias para a educação municipal, assim na etapa III – Metas e
Estratégias do PME, o GC e as CR desenharam as primeiras metas e estratégias para que
fossem levadas para as miniconferências que foram realizadas nas Unidades Escolares. Nesse
momento foi amplamente discutido, de forma coletiva, conforme observamos na Figura 14.

Figura 14 - Reunião da Comissão Representativa

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Educação
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A metodologia adotada possibilitou que as demandas prioritárias para a educação dos
várzeanos fossem apontadas pelo GC e posteriormente discutidas pelas CR’S nas reuniões e
miniconferências destinadas a construção do PME. Foi nesse contexto que foram definidas e
analisadas todas as metas e estratégias que foram aprestadas de forma articuladas com o PNE
para os próximos dez anos da educação no município de Várzea da Roça conforme é expresso
no texto do documento analisado:

Na reunião, foram apresentadas as metas e estratégias do PNE, evidenciamos a
situação do município Várzea da Roça e os presentes analisaram aquilo que era
pertinente à realidade do município em relação a meta nacional. Elencamos algumas
estratégias para a meta 1 e 2 que seria contemplada no PME. Ao final do encontro,
foi realizado a avaliação, incluindo sugestões para a melhoria dos próximos
(VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo. Ata da Reunião do Plano Municipal de Educação, 1 abr. 2015)

Nessa etapa, uma das atividades também consideradas importantes para a finalização
do texto do PME era a sistematização de dados e para isso muitas horas foram dedicadas para
que todos os dados fossem organizados de maneira coerente dentro dos textos. O documento
precisava apresentar coerência textual necessária, no sentido daquilo que havia sido escrito
por várias mãos que, muitas vezes, não podemos considerar que tenha sido um trabalho fácil.
É possível ver os trabalhos sendo realizado em um dessas ocasiões na Figura 15.
Figura 15 – Reunião do GC para a Sistematização de Texto

Fonte: Secretaria Municipal, 15 nov. 2013

Nesse contexto, é possível afirmar que a metodologia organizada pelo PROAM
contribui para que os representantes do GC do município de Várzea da Roça pudessem
conduzir o processo de elaboração do PME até a sua finalização e aprovação.
Outro aspecto importante foram as tecnologias utilizadas como elemento para a
autoformação, formação coletiva dos GC e CR e as equipes de assessoramento técnico do
PROAM e guarda dos arquivos dos PMEs dos municípios. Assim, a utilização do Ambiente
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Virtual de Aprendizagem (AVA) foi uma excelente ferramenta que contribui e facilitou a
interação entre os GC e os consultores.
Alguns dos recursos do ambiente, como quadro de avisos, fórum de dúvidas, chat,
mensagens disponibilizadas para o GC ajudava no desenvolvimento da organização e da
elaboração dos textos, também o recurso da biblioteca contribuía com as pesquisas
necessárias para apropriação da legislação brasileira e de conceitos importantes para a
formação técnica. Além de terem seus arquivos salvos no ambiente virtual, o que contribuía
para preservar a memória desse processo histórico de elaboração do PME no município.
Assim,

É de resto duvidoso que a reflexão sobre a coisa pública possa conseguir envolver
amplamente as pessoas sem mediação retórica – isto é, sem a combinação de
elementos cognitivos e afetivos, impessoais e pessoais, que é típica do discurso
persuasivo, um discurso em que o que se diz está indissoluvelmente ligado ao como
se diz e a quem o diz. A busca do bem comum, ou a definição dos termos de um
projeto de vida coletivo, não pressupõe, nem se presta, ao tipo de raciocínio neutral,
imparcial e impessoal, típico de instituições de natureza científica e/ou judicial,
orientadas à explicação de um fenômeno ou à determinação da verdade de um caso,
a partir de um ponto de observação distanciado (Yack, 2006). Antes ela obriga o
orador a atentar na e a falar à diversidade de preocupações e interesses numa dada
sociedade, e à possibilidade de conflito entre eles – um conflito que se pode estender
ao que deva contar como um argumento deliberativo e à perspectiva a partir da qual
as questões públicas devam ser decididas. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 165-166)

5.2.1 A formação em serviço dos participantes do Grupo Colaborativo
A formação foi um espaço que teve como objetivo formar multiplicadores no
processo, no qual os componentes do GC, ao retornarem ao seu município, têm tarefa de
replicar a informação obtida na formação e, além disso, descentralizar todo o processo de
elaboração do PME:
[...] foi realizada oficina abordando as metas e relacionando as trajetórias, foram
feitas as apresentações das equipes por município e em seguida as equipes fizeram
os planos de ação para serem aplicados nos seus municípios (BAHIA. Secretaria de
Educação do Estado da Bahia; VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Memória do Grupo Colaborativo, etapa III,
2015)

Essas atividades formativas foram realizadas pelo PROAM, e tiveram como objetivo
nortear o desenvolvimento do processo de elaboração do PME. No entanto, é primordial para
o Programa a formação técnica dos representantes do GC, com o intuito de qualificá-los para
desenvolver as ações em sintonia com as estratégias metodológicas adotadas pelos consultores
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na condução dos trabalhos. As Figuras 16 e 17, abaixo, registram um dos momentos dessa
formação.

Momentos Formativos dos Construtores do PME do município de Várzea da Roça
Figura16 – Atividade Formativa CR

Figura 17 – Orientação com o GC

Fonte: Arquivo pessoal, 2016.

A estratégia metodológica adotada durante a formação foi a exposição participada,
com a utilização de recursos audiovisuais, estudo dirigido, análise de tabela, apresentação do
ambiente virtual e cadastramento dos cursistas, orientação para a construção das Etapas I, II e
III, do Plano de Ação referente as etapas I, II e III elaborado pelo Grupo Colaborativo, relato
de experiência das etapas I, II e III vivenciadas pelo GC e avaliação do trabalho realizado
durante as etapas I, II e III, através da aplicação de instrumento.
A formação foi avaliada pelos participantes que responderam a um questionário de
avaliação e inseriram suas impressões sobre o processo formativo por meio de um memorial,
no qual são considerados vários aspectos como metodologia utilizada, desempenho do
instrutor, adequação da carga horária, material audiovisual, participação pessoal, adequação
do conteúdo, local do evento e contribuição para a melhoria de qualidade do trabalho. A fala
abaixo evidencia a importância desse momento:

O processo formativo trouxe muitos conhecimentos, porque muita coisa que eu não tinha noção de
como acontecia ou de como se estabelecia dentro dos municípios, eu passei a ter nesses encontros de
formação... considero uma experiência riquíssima para a minha vida de educadora, foram momentos
que foi explanado todo esse processo e como seria esse processo de elaboração do Plano, os objetivos e
isso trouxe uma riqueza grande de experiência, como educadora (Ana).

Dentre os aspectos positivos pontuados no questionário pelos representantes do GC,
foi apontado que a metodologia utilizada contribuiu para entendimento porque utilizou uma
linguagem simples, houve clareza nos conteúdos, com objetividade e adequação à realidade,
além de possibilitar a integração e a socialização das equipes técnicas e favorecer a troca de
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experiência, entre os diversos municípios envolvidos. O material impresso distribuído serviu
de orientação para a produção escrita do PME, pois é bastante esclarecedor.
Nos aspectos negativos, o GC pontuou que a carga horária é insuficiente para o
quantitativo de conteúdo apresentado nas Etapas I, II e III, o que dificultou as discussões entre
as equipes técnicas, a falta de pontualidade dos participantes, a ausência de lanche, local da
formação inapropriado e a limitação do tempo de socialização dos GTs.
As sugestões que foram pontuadas serviram de reflexão para a melhoria da formação
nas demais etapas do processo. Dentre elas, podemos destacar a definição do tempo para a
socialização dos GTs, permitindo que os comentários sejam realizados no final das
apresentações e com mais objetividade nas apresentações dos GTs.
O nível de satisfação da entrevistada, exposto acima, pode refletir a dinâmica de
elaboração do Plano quando da condução dos trabalhos, porque se adotou uma postura
pluralista mediadora, procurando valorizar, além da representação política do representado, os
seus grupos de interesses que, na perspectiva de Corcuff (1993), isso remete ao conceito de
aprendizagem coletiva, baseado na integração de ideias produzidas na sociedade e nos debates
suscitados. Também essa postura propicia o surgimento do debate dos pontos contraditórios e
que as pessoas sejam inseridas com os ideais da educação que desejam, como possibilita
superar as contradições das contribuições altamente institucionalizadas, sendo essa a grande
importância do processo participativo.
5.2.2 Os registros do processo de construção do PME
Dentro de cada etapa foi possível, para os membros do GC do Município de Várzea da
Roça, realizar o registro desse momento, histórico para os educadores varzeanos. Um
conjunto de instrumentos foi disponibilizado pelo Programa de assessoramento, tais como
planos de ação do GC, as memórias formativas, atas e ofícios apresentados nos Quadros 11,
12 e 13.
O Quadro 11 apresenta as principais atividades que foram desenvolvidas pelos
representantes do GC e das CR’s, bem como, específica o período de abrangência que foi
necessário para cada etapa de construção do Plano. Estes documentos registram que a segunda
tentativa de elaboração do PME em Várzea da Roça foi em 11 de junho de 2013, e, sua
finalização ocorreu em 8 de dezembro de 2014. Mas a aprovação do PME pelo Poder
Legislativo só ocorreu no ano de 2015.
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Quadro 11 – Plano de Ação do Grupo Colaborativo
Plano de Ação do
Grupo Colaborativo

Período

Atividades Desenvolvidas
Estudo da Legislação, elaboração o PA do GC, levantamento
Plano de Ação do
do diagnóstico histórico, geográfico, demográfico,
Grupo Colaborativo socioeconômico e culturais do município de Várzea da Roça,
Etapa I – Diagnóstico
construção da memória do CG, acesso e inserção dos
do Município.
produtos no AVA.
Formação das CRs, reunião com as CRs para a elaboração
dos Planos de Ações do GC e das CRs, levantamento de
dados, elaboração, análise e revisão dos textos da educação
infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino
Plano de Ação do
superior; das modalidades: EJA, Educação do Campo,
Grupo Colaborativo - Educação Especial, Educação Profissional e temas
Etapa II –
transversais, educação étnicoracial, educação e relações de
Diagnóstico da
gênero e diversidade sexual, educação ambiental, gestão da
Educação.
educação, valorização dos profissionais da educação,
recursos financeiros para a educação. Construção da memória
da II Etapa, sistematização dos dados e finalização do texto
da II Etapa, construção da memória do GC, acesso e inserção
dos produtos no AVA.
Estudo da legislação, elaboração do PA do GC e das CRs,
reestruturação do CRs, estabelecer cronogramas da execução
Plano de Ação do
das Miniconferências nas escolas, construção das metas e
Grupo Colaborativo estratégias, construção da memória, elaboração e
Etapa III – Metas e
encaminhamento do convite para a audiência pública,
Estratégias.
elaboração do regimento interno da audiência, ofícios, acesso
e inserção dos produtos no AVA.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

11/06 a
25/07/13

26/07 a
26/08/13

20/09/13
a
08/12/14

As memórias construídas pelo GC e pela CR’s no processo de construção do PME
foram um dos documentos de analise desta pesquisa. Assim, encontramos na SMECET o
registro de cinco memórias conforme apresenta o Quadro 12 – Memórias do Processo de
Construção do PME. Estas descrevem os caminhos percorridos pelos construtores do Plano,
bem como, os desafios encontrados em cada etapa de elaboração do PME no município de
Várzea da Roça.
Quadro 12 - Memórias do processo de construção do PME em Várzea da Roça
Período de
Abrangência
11/06/ a
20/07/13
15/07 a
13/09/13
23/08/13
16/09 a
15/11/13

Memórias do GC do Município de
Várzea da Roça
Memórias do processo de construção do
Plano Municipal de Educação – PME.
Memórias do processo de construção do
Plano Municipal de Educação – PME.
Memória
de
Reunião
para
a
apresentação dos textos das modalidades
de Educação.
Memórias do processo de construção do
Plano Municipal de Educação – PME.

Etapas
Etapa I – Diagnóstico do Município.
Etapa II – Diagnóstico da Educação.
Apresentação dos Textos das
Modalidades da Educação – Etapa II.
Etapa III – Metodologia para
construção das Metas e Estratégias.
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27/04/15

Memória da 4ª formação do Plano
Municipal de Educação – PME.

Construção
da
Seção
de
Acompanhamento / Avaliação e
preparação da Consulta Pública.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

No conteúdo das memórias foram relatadas as experiências vivenciadas pelos
membros em cada etapa de construção do Plano, discorrendo sobre os aspectos metodológicos
adotados para o desenvolvimento dos trabalhos, apresento os estudos realizados pelo GC que
fundamentaram o desenvolvimento dos textos, os registros do desenvolvimento dos trabalhos
do grupo, registrando os compromissos assumidos por cada membro do GC. Vejamos alguns
registros que pontuam essa dinâmica de funcionamento do grupo:

[...] mencionou que no contato com as comunidades para o levantamento de
demandas prioritárias foi sinalizado a implantação de salas de aula para desenvolver
as atividades voltadas para a Educação Especial em Várzea da Roça. No contato
com os povoados, foram identificados estudantes que necessitam desse atendimento.
Foram diagnosticadas no desenvolvimento deste trabalho as seguintes deficiências:
visual, mental, física, auditiva e deficiências múltiplas, também identificamos que
não existe professores capacitados para atender esses estudantes nas escolas,
adequação nos equipamentos, nos transportes e na infraestrutura física das unidades
escolares. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo. Ata da Reunião do PME, 23 agosto 2013)
[...] a CR da Educação do Campo relatou que as escolas possuem uma situação
precária, precisando melhorar os espaços físicos, como também adquirir alguns
computadores para formar as salas de informática para melhorar a aprendizagem dos
alunos. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Turismo. Ata da Reunião do PME, 23 agosto 2013)
[...] foi explicitado a importância da parceria de todos para a concretização do
referido documento, reforçando sua relevância frente ao município, que o
documento está na fase final e é aberto para todos que demonstrem interesse em
conhecer ou sugerir as alterações. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da reunião do Plano Municipal de
Educação, 01 abril 2015)
Apresentou-se a Meta 3 – Ensino Médio, foi analisado a situação com base nos
indicadores do município com relação ao estado e ao país, enumerando as
estratégias que o grupo apontou como imprescindível para a concretização da meta
mencionada. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo. Ata da Reunião do Plano Municipal de Educação, 06 abril 2015)
[...] foi estabelecido as diretrizes pertinentes a cada meta (11 a 20), a meta do ensino
superior (12 a 14) foi explicado que poderia fazer uma junção das três ou suprir duas
delas. Sequenciou com as demais metas e estratégias até a 20, afirmando que para a
elaboração de todas as estratégias e metas foram consultados os indicadores que
evidenciam a situação do estado, do município e a relação com a meta nacional.
(VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo. Ata da Reunião do Plano Municipal de Educação, 15 abril 2015)
[...] após as boas-vindas aos presentes, fizemos uma recapitulação das decisões
tomadas na reunião anterior, em seguida, analisamos e discutimos as metas 4, 5, 6,
7, 8, 9, e 10. Foram feitas algumas alterações de inclusão e exclusão nas estratégias
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em comum acordo com todos os participantes. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da Reunião do Plano
Municipal de Educação, 28 maio 2015)
[...] reuniram-se representantes do GC do PME e do Poder Legislativo para a
exposição prévia do PME, focando na apresentação das metas e estratégias,
levantando discussões acerca das mesmas, afirmando a possibilidade de fazer
alterações. Traçou a retrospectiva do que foi ocorrido desde o início da construção
do documento de 2013 até o presente instante. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da Reunião do Plano
Municipal de Educação, com o Poder Legislativo, 29 maio 2015)
[...] a Audiência Pública [...] é o momento para apreciar, discutir e intervir nas
metas e estratégias do PME, foi explanado o conceito e conteúdo das metas e
estratégias do PME, esclarecendo a base de sua construção a partir do PNE,
destacando a necessidade e importância de aprovação deste plano para a educação
municipal. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo. Ata da Audiência Pública, do Plano Municipal de Educação, 3
junho 2015)

Para o GC, as dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos foram:
encontrar informações e dados estatísticos que apresentassem o perfil do município, a
ausência de um coordenador que tivesse como atribuição específica o desenvolvimento e
coordenasse a elaboração do Plano. Houve, ainda, outras dificuldades para desenvolver os
textos sobre as temáticas: recursos financeiros, educação profissional, educação superior,
transversalidade, educação ambiental e gestão da educação.
Apesar de todas as dificuldades, percebemos o compromisso do GC que compreendeu
o sentido do Plano para o município e isto é bem representado no trecho extraído das
Memórias do GC e na fala da entrevistada:
[...] percebemos que todas as equipes se esforçaram em cumprir as tarefas
designadas com responsabilidade e compromisso, pois entendemos que o mesmo
contribuirá de forma positiva, dando subsídios norteadores para a melhoria da
educação de nosso município. (Memórias do Grupo Colaborativo, III Etapa, 2013)
Eu não posso julgar o porquê, né, mas percebe que a administração (atual) cumpriu
todas as etapas, considerando que em outro momento (administração anterior) o
Plano não foi concluído. Neste sentido, realmente houve organização e a Secretaria
colocou como foco, como prioridade, o início da elaboração e a conclusão do PME,
isto era uma meta (Cristina).

Outro registro importante foram as Atas elaboradas pelos construtores do Plano nas
atividades realizadas para a sua elaboração. No Quadro 13 registramos as informações que
foram encontradas em seis atas que expressa o sentimento, delineia os objetivos e a
metodologia das atividades desenvolvidas no processo de elaboração do PME, em cada etapa,
as datas de realização e registra o total de 67 participantes nas reuniões que foram realizadas
pelo GC para discutir as metas e estratégias do Plano.

108
Quadro 13 - Atas analisadas
DATA

ATAS
ANALISADAS

23/08/13

Ata da IV
reunião do PME

01/04/15

Ata da reunião
do PME: Metas
e Estratégias –
Meta 1 e 2

06/04/15

Ata da reunião
do PME: Metas
e estratégias Meta 3, 8 e 9.

15/04/15

29/05/15

03/06/15

Ata da reunião
do PME: Metas
e Estratégias Metas 11 – 20.

OBJETIVO DA REUNIÃO
Apresentar ao GC os textos que foram elaborados
pelas CRs: EJA, Educação Especial, Educação
Profissional, Educação do Campo e Ensino Médio.
Discutir as metas e definir as estratégias do PME com
os Coordenadores, Gestores Escolares, Conselho
Tutelar e CR da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
Analisar a meta nacional, os indicadores do
município para traçar as metas e estratégias de forma
coerente. A atividade teve a participação do Sindicato
dos Trabalhadores da Educação - APLB, Conselho
Tutelar, a CR do Ensino Médio e EJA.
Concluir as metas e estratégias do PME – Meta 11
até a 20. A reunião teve a participação dos Sindicato
dos Trabalhadores da Educação - APLB, dos
Coordenadores, Gestores Escolares e Conselho
Tutelar.
Apresentar o Plano Municipal de Educação aos
vereadores da Câmara Municipal de Várzea da Roça.

Nº de
Participantes

Ata da reunião
do GC com a
Câmera
de
Vereadores.
Ata
da Realizar a Audiência Pública do PME no município
Audiência
de Várzea da Roça
Pública
do
PME.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

13

14

15

16

09

0

O conjunto desses documentos atenta, de alguma forma, para o fluxo de organização
necessário para a empreitada que foi a elaboração do Plano Municipal, criando-se, assim, um
campo discursivo de reflexão sobre o processo pelos membros dos Grupos Colaborativos que,
de algum modo, também funcionava como mecanismo de controle e de acompanhamento do
assessoramento técnico. A bem da verdade, isso não invalida o acervo de informações, pois de
algum modo era útil para as equipes retornarem ao caminho percorrido em cada etapa de
elaboração.
Saliento que a dinâmica de funcionamento do GC e da CR´s e a divisão entre seus
membros foram realizadas por temáticas dos níveis da educação básica e suas modalidades, o
que requisitava deles um exercício constante de leituras de diretrizes próprias para cada nível,
na tentativa de conciliar o marco legal com as demandas locais e a necessária verticalização
das estratégias e metas do Plano Nacional de Educação que, no transcurso de elaboração do
PME de Várzea da Roça, ainda era um projeto de lei passível de modificações, face aos
trâmites no Congresso Nacional e da Presidência da República com os possíveis vetos.
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5.3 AS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
A representação e participação política, hoje, são termos altamente caros à
compreensão de uma democracia semidireta e participativa. A sua incorporação na elaboração
de políticas públicas brasileira deve-se não somente a abertura democrática dos anos 80, mas
a um princípio de instituir a partilha do poder no interior do estado brasileiro. Estamos
falando da escolha de um sistema político, sobre o qual organiza a forma como o estado se
relacionará com a sociedade e a sociedade com o estado, com aqueles que se colocarão na
condição da representação política como discute o autor:
[...] os institutos de democracia semidireta ou participativa, amparados pela
Constituição Federal de 1988 e a legislação complementar ganham força e assumem
papel decisivo, seja na definição das políticas públicas, seja no controle dos
representantes [...] Participação e representação são compreendidos como
instrumentos complementares [...]. (MENDES, 2007, p. 149)
A ideia central é a de que, embora a representação – e a reforma de seus mecanismos
– seja um instrumento importante na democracia moderna, a participação direta não
pode ser restrita ao momento do voto. Sem contar com um conjunto de instrumentos
de participação popular direta, a representação mostra-se insuficiente para realizar a
democracia em sua dimensão mais profunda. Daí a importância dos conselhos
setoriais, associações civis, orçamentos participativos e outros espaços que podem
vir a ser criados, pautados pelo debate de questões morais e éticas, pela discussão e
proposição de novas políticas públicas e pelo controle e fiscalização das políticas
implementadas, bem como pelos princípios da publicidade, deliberação pública e
prestação de contas permanente, que devem informar os governos democráticos [...].
(MENDES, 2007, p. 149)

Partindo do pressuposto de que a representação e a participação são instrumentos
complementares para o exercício democrático, a sua institucionalização nos conselhos
setoriais dos anos 90 seguramente ampliou as possibilidades de interações dos diversos
segmentos da sociedade na formulação, no controle e na fiscalização das políticas públicas.
Sem dúvida, a ampliação desses espaços no campo da educação e no estatuto do
planejamento participativo, como é demonstrado na metodologia utilizada pelo município na
construção de seu Plano, vai ganhar sentido na forma que esses “sujeitos da participação”
compreendem o significado tanto da representação quanto da participação na elaboração e
deliberação da política municipal de educação.
Diria que o caráter deliberativo sobre a política se soma a representação e a
participação, é isso que o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação em Várzea
da Roça indica. Vieira e Silva (2013) situam como característica de sistemas políticos
deliberativos a necessidade de se estabelecer consensos sobre direitos considerados como
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comuns a partir de escolhas racionais, construídas numa esfera pública de debate, em que o
mecanismo de persuasão sobre a política seja o elemento chave para estabelecer consensos
entre iguais.
Para que essas escolhas racionais possam ocorrer, pressupõem que se tenha a
igualdade de condições reconhecida entre os pares, que representam um grupo de interesse
sobre determinada política que, no caso de Várzea da Roça, são as políticas educacionais.
Essa igualdade de condições não se limita à mera participação de fóruns que elaboram a
política pública, mas a igualdade de condições para interferir nas decisões da política.
Garantida a igualdade de condições para a deliberação, as escolhas racionais poderão adquirir
o reconhecimento social e, consequentemente, a sustentação da política pública.
As autoras ainda argumentam que os fundamentos da deliberação estejam em
operação em sociedades complexas, plurais e desiguais socialmente. Esses fundamentos
possuem limites para sua materialização, pois, em sociedades em que a desigualdade e as
assimetrias econômicas imperam, eleger um bem como a todos torna-se um desafio.
O desafio de encontrar um bem comum que unifique a todos pode ou não ser
potencializado por um determinante relevante nos fundamentos da deliberação, que são as
normas construídas socialmente para o que deveria ser a “boa razão”, o “argumento
aceitável”, ou seja, o que é justo para determinados grupos sociais e como os argumentos são
produzidos no sentido de deliberar sobre as políticas.
Mas as assimetrias socioeconômicas de base, que determinam diferentes custos no
aproveitamento das oportunidades de deliberação, soma-se outro fator de exclusão,
desta feita, intrínseco às práticas deliberativas. Referimo-nos às normas informais
que estabelecem o que conta como uma “boa razão” ou um “argumento aceitável”
num processo deliberativo público. É que, à luz do processo deliberativo ideal, a
autoridade “epistemológica” dos argumentos que devem entrar a debate, e ser
considerados pelas partes, rege-se por critérios de racionalidade, razoabilidade,
imparcialidade e universalidade, mais facilmente atendíveis por uns do que outros
Na deliberação pública, não basta expressar-se, ouvir e fazer-se ouvir. É também
necessário falar de uma certa forma. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 163)

Essa “autoridade epistemológica”, para as autoras, está condicionada a uma autoridade
do discurso construído sobre uma racionalidade imparcial e universal, elaborados em
consensos resultantes do autoconvencimento entre os “sujeitos da participação”, sobre uma
determinada política”. Salientam ainda as autoras que essa lógica do discurso poderá levar a
determinados grupos a serem excluídos do processo de decisões e tornarem-se “[...]
reprodutor do status quo, perdendo assim todo o seu potencial crítico e emancipatório
relativamente às estruturas de poder dominantes”. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 162)
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Não por acaso, é que a participação social, na elaboração do Plano Municipal de
Educação em Várzea da Roça, assume o caráter contraditório e ambíguo em suas intenções.
O contraditório é desvelado no sentido de que os mecanismos da participação social
estão institucionalizados, a exemplo da indicação dos membros do Grupo Colaborativo e da
Comissão Representativa e a criação das condições da participação social, por meio dos
espaços públicos da elaboração e do debate do Plano que são as miniconferências e a
audiência pública de aprovação do Plano.
A forma como são conduzidas as etapas de elaboração, apresentam-se como limitadora
da participação social que, ao considerar as falas do Conselho Municipal de Educação, do
Sindicato e da Câmara de Vereadores sobre a participação das representações formais e da
participação social no município, como foi sinalizado nos entrevistados:
Do Conselho Municipal de Educação não existiu a participação porque ele estava
desativado, completamente desativado, quando assumimos a Secretaria o CME não
estava ativo, ele começou agora em 2015, é recente, o CME está ativo, ele não
houve participação nenhuma. (Representante do GC).
A do sindicato não houve a participação nas primeiras etapas do sindicato porque a
gente não convidou a gente acreditava que quanto mais formulava um grupo grande
para produzir a gente via que a produção era mínima possível, preferimos optar por
um grupo menor de 3 a 4 pessoas, no máximo 5 pessoas a gente via que a produção
fluía muito melhor do que com um grupão, mas na terceira etapa que eram as metas
e estratégias que é o foco do PME recebemos o apoio do sindicato, Adelson foi
convidado para todas as reuniões e participou de várias, ele como representante do
sindicato nos ajudou muito, fizemos também a apresentação para os membros dos
dois sindicatos que temos no município, eles foram convidados foi uma promessa
nossa que faríamos uma apresentação prévia antes da audiência pública. Temos um
sindicato dos trabalhadores públicos em geral e temos um outro específico dos
professores. (Representante do GC).
A câmara de vereadores eles não tiveram assim uma participação na produção, na
construção, mas quando precisamos, quando procuramos até para mostrar para eles
o que era o PME, eles desconheciam completamente o que era o plano, Danilo veio
para a reunião onde discutimos as metas e estratégias, as vezes que eu precisei ir até
a Câmera sentar com eles para apresentar o que era o Plano etapa por etapa do Plano
a gente foi muito bem recebido (Representante do GC).
Os vereadores desabafaram com referência a entrega de documentos na última hora,
não permitindo a análise/avaliação com o tempo hábil para se efetivar com precisão
determinada atividade. Houve questionamentos referentes a Lei Municipal de
Educação, Lei nº 407, que foi aprovada sem as devidas alterações. E ficou acordado
que nos dias das sessões da Câmara para apreciação, análise e aprovação,
representantes do GC estarão presentes. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da Reunião do Plano
Municipal de Educação, 29 maio 2015)

Existe uma sutileza por traz do discurso dos membros da Comissão Representativa,
em afirmar que o espaço de participação foi garantido para o Sindicato, embora admitam que
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o Sindicato foi convidado nas etapas em que foi julgado a sua participação como necessária
conforme Figura 18. Foi atribuída a não participação do Sindicato, em função da forma de
organização dos trabalhos de produção e da sistematização do texto, que funcionava melhor
nos pequenos grupos.
Figura 18 - Reunião das Metas e Estratégias na APLB

Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

Chama atenção a inatividade do Conselho Municipal de Educação no momento em
que a principal política de organização da educação municipal encontrava-se em discussão e
elaboração.
Quanto à Câmara de Vereadores, admite-se que eles desconheciam o processo e a
produção do Plano Municipal de Educação e quando da sua aprovação do Projeto de Lei
reagiram quanto a sua rapidez para aprovação, desconsiderando o tempo necessário de
tramitação. O espaço máximo da representação política no município, “a casa do povo”, ficou
a reboque da exigência dos prazos máximos para a formalização do documento. Curiosa é a
fala do vereador da oposição ao expressar a dificuldade da relação entre o Legislativo e o
Executivo Municipal, no momento de se definir por uma política. Atribui-se a essa
dificuldade por ser um oponente.
[...] como a gente vive no interior, esta questão da politicagem porque quando o
vereador é de um lado político, o vereador nunca pode ir numa instituição, na
prefeitura ou secretaria, para verificar uma situação do município que está defasado.
Quando chega um projeto no Legislativo na Câmara Municipal, eu sou presidente de
uma comissão, mas independente da comissão que chega o projeto ou não, eu
sempre tenho buscado sentar com a classe que representa aquele projeto
apresentado, se existe algum erro no projeto que a gente entenda e veja que é um
erro, a classe vai opinar para sentarmos com a secretaria competente do município
que encaminhou o projeto ou com a gestão responsável pelo projeto. Poder estar
consertando aquele possível erro, mas se mesmo assim aprovou o projeto e
aconteceu o erro todo mundo foi envolvido, no erro todo mundo errou, no acerto
todo mundo acerta. (Representação Legislativo)

A ambiguidade se apresenta quando dos atos formais do processo, para que ocorra a
participação social. A participação social existe, identificamos atas, ofícios, convites e
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banners, portarias, assim como os regimentos da audiência pública de aprovação do Plano.
Entretanto, identifica-se nos discursos dos gestores, da Comissão Representativa e do Grupo
Colaborativo, a sinalização para a qualidade da participação social. Vejamos:
[...] a gente via que eles estavam com vontade de fazer, mas o tempo era muito pequeno, mas nem assim
nós deixávamos de fazer, estavam todo mundo empenhados quando não poderia ir em uma reunião, ia
na outra, estava tendo os nossos encontros e estávamos sendo bem-sucedidos, tendo resultados
positivos. (Dalva)
[...] essa parte de elaboração eu não participei, quando já estava pronta na parte final eu fui convidada
nas metas e estratégias, o texto do PME era lido o que já estava pronto e a gente ia modificando uma
coisa ou outra, nas metas e estratégias. (Representação CME)
[...] procurei ter uma participação ativa e de forma efetiva, mas em alguns momentos, como exerço a
função de gestora, não pude estar em todos os momentos e contribuir de forma minuciosa, devido às
diversas atribuições do dia-a-dia que impedia dar maior atenção devido a todas as atribuições. (Paulo)
[...] eu não me lembro desta parte inicial, teve o processo de construção do histórico da cidade, da
cultura, eu lembro de ter sido convidada para uma reunião que já existia alguma coisa pronta, e fomos
analisar o que já tinha sido construído, entrei depois dessa reunião, teve a primeira formação lá em
Piritiba eu não fui, fui a partir do segundo encontro de formação, comecei a participar de uma forma
mais direta do plano a partir desse momento. (Luzinete).
[...] foi um tanto complicado porque chegamos apenas nas metas e estratégias, anteriormente não tinha
sido convidado e apenas na reta final nas metas e estratégias é que começamos a fazer parte, as
discussões... e isso foi questionado teria que ser desde o início, que ser feito, e não fomos, lamentamos a
ausência desde o início talvez pudéssemos, não eu, mas o Sindicato como um todo poderia ter
contribuído, poderíamos ter colaborado mais, infelizmente chegamos apenas na reta final.
(Representação APLB)

Percebe que na fala dos representantes, que essa participação ativa dependia em muito
das atividades por eles desenvolvidas, existiam muitas dificuldades quando as pessoas tinham
outras funções a serem desempenhadas como diretores de escolas, coordenação, além da
própria dinâmica de sala de aula. Essas funções tinham atividades a serem desempenhadas
que, na maioria das vezes, coincidiam com as atividades de elaboração do Plano e que nem
sempre elas convergiam na sua dinâmica e dos interesses da própria Secretaria de Educação,
uma vez que a escola possui sua dinâmica própria.
Pensando assim como participação social de uma forma geral, eu acredito que na medida do possível foi
boa, né, embora tivemos alguns contratempos, principalmente em relação ao sindicato que é uma
organização, eu acredito que a questão política atrapalhou um pouco (Eduarda).
[...] os órgãos federativos exigem uma participação social, mas o que a gente tem que entender, é o
seguinte, as vezes essas pessoas não estão preparadas para tal, entende? Eu quero representante de pai
de alunos, só que às vezes eles chegam no ambiente desse e não sabem nem o que dizer, se posicionar,
né, e as vezes convidam, mas não entendem o convite, as vezes o convite existe, mas eu acho que até
por uma questão de se resguardar, é de obrigação da Secretaria fazer o convite, né verdade, faz o
convite, se não participou, mas pelo menos o convite foi feito, né, foi realizado a Secretaria fez a sua
parte (Eduarda).
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Percebi que embora houvesse o GC, nem todos foram envolvidos no processo desde o
seu início, o que pode ser percebido nas falas dos entrevistados. Assim podemos observar que
nas citações extraída das falas dos entrevistados que a participação foi apenas para leitura e
modificações de um texto pronto, alguns expressam que nem mesmo se lembra da parte
inicial da elaboração do plano e que lamenta e questiona sobre essa ausência. Esse
questionamento nos faz refletir sobre a forma de elaboração do PME, a qual estabelece que o
mesmo deve ser construído de forma democrática e com a participação dos diversos
segmentos da sociedade.
A não participação dos representantes pode indicar uma fragmentação nesse processo,
uma vez que nem todos tiveram presentes durante todas as etapas do desenvolvimento e
elaboração do Plano. Na fala de Eduarda existe um sentimento de uma maior colaboração se
sua participação tivesse sido anterior a terceira etapa que se refere as metas e estratégias do
Plano. Na última fala, expressa-se um desejo que suas opiniões fossem ouvidas e debatidas
desde o processo inicial do Plano e, de certa forma, percebo o compromisso técnico e ao
mesmo tempo político da sua participação no processo de planejamento educacional, em que
define ações estratégicas para o município.
Também percebemos que outros fatores foram destacados como relevantes pelos
entrevistados, como a participação deles no processo de elaboração do PME, conforme
relatado nos discursos que seguem:
[...] reuniões com diversos segmentos da sociedade, onde eu pude aumentar, ampliar a minha
experiência como educador, eu considero estes momentos em que se reuniam diversos segmentos,
pessoas envolvidas no CME, de religiosos, de outras entidades e as experiências que eles trouxeram
durante as reuniões aumentou meu conhecimento, para mim estes momentos foram os mais relevantes
dentro do PME, além das contribuições que cada um trouxe para chegar ao ponto final como está hoje e
com toda essa elaboração que foi feita. (Paulo)
[...] eu acho que a importância para o município acaba sendo o cumprimento maior do que a elaboração
porque naturalmente se faz leis e se cumpre parte. O PME taí, bem como o PNE se não for posto em
prática, de nada vai valer todo o sacrifício, todo feriado, de nada vai valer todo o sacrifício de ter sido
feito, de nada vai valer, então o cumprimento é mais importante do que a elaboração, porém para se
cumprir era necessário que se tivesse a elaboração e um tanto interessante porque são para 10 anos, é
um planejamento para os 10 anos, imagine você eu ainda acho que algumas coisas deixaram de existir e
acabava com uma discussão que era voto vencido dentro da discussão e acabava deixando de existir e
desistindo, porém se não tivesse um plano seria muito pior a gente teve a oportunidade de amarrar
algumas questões ali e que se não tivesse nenhum plano nem ia se discutir é de extrema necessidade e
importância o plano e o cumprimento dele maior ainda. (Representação Sindical)

O registro da fala de Paulo, sujeito desta pesquisa, nos mostra que a participação no
processo de elaboração do PME é considerada significativo porque a participação possibilita a
troca de experiências entre os representantes dos diversos segmentos, e isto incluem o que
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eles pensam sobre a expectativa da qualidade da educação para o município de Várzea da
Roça. Já a fala contundente da representação sindical mostra que o cumprimento do Plano
será ainda mais relevante que a sua própria elaboração.
5.3.1 As Miniconferências e Audiência Pública o espaço público de deliberações
Pelo que foi evidenciado no processo de elaboração do PME, houve uma participação
ativa dos profissionais da educação, pois percebemos o envolvimento dos professores,
coordenadores, serviços gerais da escola, além de outros envolvidos, neste momento em que
Várzea da Roça registra, por meio do Plano, a sua história e planeja o futuro da educação.
A participação no processo de elaboração do PME foi, acima de tudo, uma decisão
técnica-política, porque a Secretaria de Educação convidava as pessoas de cada segmento e
indicava os nomes para a composição do (GC), os quais foram para a aprovação do prefeito e,
após o nome ter sido aprovado, houve a nomeação pelo Decreto nº 258/2013. Dessa forma era
definida a participação no processo de elaboração do PME de Várzea da Roça.
Nesse contexto, foi determinado pela Secretaria que os gestores escolares deveriam
envolver toda a comunidade escolar como declara o entrevistado:
[...] a Secretaria orientou que fosse documentada todas as reuniões que fossem feitas, me recordo de um
momento que foi muito importante em que foi colocado para os gestores escolares e as pessoas que
estavam participando diretamente nesta elaboração convidasse todas os membros da escola, toda a
comunidade escolar, todos que estivessem envolvidos no processo educacional, de determinadas
escolas, houve a interação de todos os componentes da escola, do professor ao serviço gerais, todos que
trabalham diretamente e indiretamente com um aluno dentro da escola participaram do momento [...].
(Paulo)

As memórias, já analisadas nesse capítulo, revelam que houve nas escolas
miniconferências que apresentavam os trabalhos realizados pelo Grupo Colaborativo e pela
Comissão Representativa, e dava um panorama geral que abordavam sobre as etapas do PME
realizadas, e seguia com o programa que salientava a importância da construção das metas e
estratégias do Plano. Esse processo seguiu um cronograma em que todas as escolas
municipais foram contempladas e convidadas a participar conforme a Figura 19 que apresenta
o convite encaminhado a comunidade escolar.
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Figura 19 – Apresentação do Documento Base

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2016.

Conforme a leitura dos registros disponibilizados pelo município, ficou definido que
seriam realizadas as miniconferências nas escolas e na reunião foi estabelecido o formato
delas. Assim, todas as escolas municipais estabeleceram seus cronogramas para incorporar
essa atividade no seu calendário letivo, convocando toda a comunidade para fazer parte desse
processo e contribuir com a construção do PME em Várzea da Roça, conforme é ilustrado
pela Figura 20.
Figura 20 – Miniconferência

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Tursimo

Cada escola ficou com uma meta específica para discutir. No início dos trabalhos,
foram apresentados, para os participantes, os objetivos, o diagnóstico e os indicadores do
município para que, a partir dessas informações, fossem formuladas as metas e estratégias,
considerando o que seria definido como prioridade para o município de Várzea da Roça. Em
seguida surgiam as proposições daquilo que a comunidade considerava demanda prioritária:
A miniconferência foi um momento em que sentamos uma manhã e tarde para lançar
no PME as metas e as estratégias a partir do PNE. Foi um momento prazeroso
porque discutimos a meta que ficou encarregada para a nossa escola, eu recordo, foi
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a meta 7, era uma meta muito grande, junto com a coordenação subdividimos toda
as etapas e junto com os professores que nos ajudaram a elaborar essas estratégias e
metas para o compor o nosso Plano. (Paulo)
A miniconferência da Escola Municipal Heraldo Rocha desenvolveu as metas e
estratégias das metas 01,03, 04 e 05, muitas discussões foram levantadas e
socializadas, em seguida as produções foram digitalizadas e enviadas à Secretaria de
Educação. Na Escola Manoel Martiniano de Almeida, a miniconferência, se
comprometeram com as propostas das metas 15, 16 e 17 e relataram que as
dificuldades encontradas foram em relação aos dados municipais, referentes à
quantidade de professores graduados na área de educação. O Centro Educacional
Padre João Farias elaborou as metas 03, 08, 09, 10, 11 e 18 as dificuldades foram a
insuficiência de material de apoio. A Escola Municipal José Carneiro de Oliveira
trabalhou com as metas 19 e 20, mas a meta 20 não foi desenvolvida nenhuma
estratégia por falta de informações e dados que deveriam ser cedido por funcionários
da Prefeitura. A Escola Municipal Odilon Sena Cerqueira iniciou a
miniconferência fazendo uma abordagem sobre as etapas já realizadas no PME, foi
apresentado o IDEB nacional, estadual e o de Várzea da Roça, em seguida elaborou
as metas e estratégias 06 e 07. (BAHIA. Secretaria de Educação do Estado da Bahia;
VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo. Plano de ação do grupo colaborativo de Várzea da Roça: etapa III..., 2015)

A audiência pública se constituiu em um espaço democrático importante para conferir
transparência e assegurar a participação popular, sendo, também, um espaço para a
manifestação dos participantes que apresentaram sugestões, críticas e discutiram sobre as
propostas apresentadas. Após um longo debate, as propostas seguiram para a plenária para a
votação — aprovação, reprovação ou alteração do texto apresentado do PME.

Figura 21 - Audiência Pública - Plenária

Figura 22 - Convite para Audiência pública

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

A audiência foi realizada no dia 03 de junho de 2015, no município de Várzea da
Roça, com a participação das seguintes instâncias e trâmites, conforme revelam os relatos:
[...] Coordenadores, Gestores Escolares, Técnicos da SMECT, GC do PME,
representantes da APLB, Sindicado dos Trabalhadores de Educação, Conselho
Tutelar, Poder Legislativo, Professores da Rede Municipal e Estadual, Sociedade
Civil para apreciar, discutir e intervir nas metas e estratégias do PME de Várzea da
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Roça. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo. Ata da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação, 3 junho 2015)
[...] os convidados foram recepcionados, realizou os credenciamentos dos
participantes, foi entoado o hino nacional, formou a composição da mesa e após as
boas-vindas aos presentes seguiram-se os relatos da mesa, que mencionaram sobre a
relevância do documento para o município, [...]abordou a necessidade de analisar
com responsabilidade o documento e a representante do GC, Alcione, expressou as
dificuldades para a elaboração do PME e agradeceu a todos que contribuíram para a
construção. O Regimento Interno da Audiência Pública foi lido, e após a sua
aprovação, seguiu-se com a apresentação das características do município e o
diagnóstico da educação, conforme o documento base do PME de Várzea da Roça.
Os participantes foram divididos conforme o cartão recebido, em seis grupos para
discutir as metas e estratégias do PME, foi escolhido os relatores e ao final na
plenária foi votado e aprovado a explanação apenas das estratégias sinalizadas com
possibilidade de correções. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da Audiência Pública do Plano
Municipal de Educação, 3 junho 2015)

As Figuras 23 representam a dinâmica desenvolvida na Audiência Pública para a
aprovação do PME.
Figura 23- Abertura Solene da Audiência Pública do Município de Várzea da Roça

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015.

Foi necessário que o GC cedesse em função do coletivo, no que tange as alterações e
melhor adaptação de algumas metas para o melhor atendimento das propostas sinalizadas pelo
coletivo. As metas que sofreram essa intervenção, conforme o registro na ata da audiência
pública, foram:
[...] ocorreu a explanação e diante das discussões e sob apreciação e votação de
todos os presentes, foram alteradas as metas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 do PME de Várzea da Roça. Foi encerrada a audiência ressaltando
que o Plano apreciado, discutido e alterado seguirá para o Gabinete Municipal para o
encaminhamento ao poder Legislativo [...]. (VÁRZEA DA ROÇA. Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ata da Audiência Pública do
Plano Municipal de Educação, 3 junho 2015)

O Regimento Interno da Audiência Pública do PME (ANEXO D) se propôs a
estabelecer os procedimentos metodológicos para a condução dos trabalhos durante a
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realização da audiência pública para aprovação do Projeto. No seu Art. 2º, o regimento
descreve o objetivo da realização da audiência pública para o município de Várzea da Roça:

I - Apreciar o documento-base do PME; II- Debater sobre a elaboração,
implementação e avaliação do PME; III – Observar se o Documento-Base articula-se
com as políticas educacionais, com as demais políticas sociais, particularmente as
culturais; IV Analisar se o Documento-Base contempla as necessidades específicas
das populações do campo, asseguradas à equidade educacional e diversidade
cultural; V – Observar se o Documento-Base está garantindo o atendimento das
necessidades específicas na educação especial; VI – Observar se existe articulação
intersetorial para efetivação das metas e estratégias do PME. (VÁRZEA DA ROÇA
(BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Regimento
Interno da Audiência Pública..., 2015).

Esse documento, no seu Art. 5º, estabelece a forma de organização e da condução da
audiência que determina: “A audiência pública será presidida pelo Secretário de Educação, ou
por pessoa designada por ele, com o apoio do Grupo Colaborativo do PME”. (VÁRZEA DA
ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Regimento
Interno..., 2015) Também o Art. 15 determina que: “Concluídas as exposições e as
intervenções, o Secretário de Educação dará por concluída a respectiva audiência pública”
(VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Regimento Interno..., 2015). Contraditoriamente ao Regimento Interno, percebi, nas falas
realizadas durante as entrevistas com os sujeitos dessa Pesquisa, que houve um
descompromisso do gestor municipal no apoio ao GC durante o desenvolvimento da
audiência pública:

Eu achei perfeito começamos a nos organizar com 1 mês de antecedência, convite, mimos, local,
lanche, almoço, água, tentamos organizar tudo a tempo. Lá no dia correu tudo bem, mas parece que não
foi um dia muito abençoado, e tudo conspirou para que desse errado, a pessoa que ia cantar o hino não
compareceu, acabou esquecendo do compromisso, a Secretária amanheceu doente e foi hospitalizada,
ficou internada e não compareceu, a parte do discurso dela eu tive que improvisar porque lá na hora, eu
só fiquei sabendo quando já estava descendo para o local da audiência pública, o prefeito estava fora do
município no dia, também não compareceram, tudo conspirou contra a gente, as vezes lá nos sentimos
sozinha, mas como estávamos afinadas com o PME não foi muito difícil contornar os obstáculos e fazer
com que a audiência acontecesse com sucesso. (Representação do GC).

No que tange às prerrogativas do Secretário de Educação na organização da audiência
pública, o Regimento Interno... (VÁRZEA DA ROÇA (BA). Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2015), em seu Art. 6º, explicita que:
I – realizar a apresentação de objetivo e regras de funcionamento da respectiva
audiência pública ordenando o curso das manifestações; II – decidir sobre a
pertinência das manifestações; III – dispor sobre a interrupção, suspensão,
prorrogação ou postergação da respectiva audiência pública, bem como sua
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reabertura ou continuação, quando conveniente, de ofício ou a pedido de algum
participante; IV – alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário e
útil; V – apresentar o escriba e relator da audiência pública.

É necessário refletirmos sobre as bases em que estão assentadas essas prerrogativas do
Secretário uma vez que contraria o espaço de discussões dentro de uma perspectiva de
participação democrática, e ainda estabelece uma “ordem” que pode ser de uma certa forma
para inibir os participantes de manifestarem livremente suas opiniões e fazerem
pronunciamentos que possam vir a contrariar os interesses da atual gestão. Embora a
Secretária estivesse ausente, o regimento da audiência segue assinado por ela, sendo que ela
não acompanhou a realização da sessão pública.
Na elaboração do texto final, os dados sobre as formas de contratação dos professores
e o processo de eleição de diretores da escola apresentaram alguns conflitos que foram
tensionados pelo Sindicato e os professores, como podemos observar nos discursos dos
participantes das miniconferências e da audiência pública:
[...] a questão da composição dos profissionais da educação, que o documento diria que seria 100%, né,
de concursados, só que aí a gente também pensou de outro lado, o lado da realidade, porque às vezes
você coloca uma meta dessa, você acaba travando o município, por exemplo, atualmente eu estou de
licença maternidade e não tem ninguém para me substituir, os professores que já são do quadro de
efetivos não querem, não querem assumir e aí a prefeitura não pode contratar, entendeu? Então às vezes
você pensa em colocar 100% pensando em travar o município, mas posteriormente pode acabar
prejudicando, aí eu coloquei a empatia, você se colocar no lugar do outro (Eduarda).
[...] teve também o quadro de funcionários que teve muitos questionamentos, no Sindicato, lá no dia,
porque tinham pessoas que não estavam visando os gestores, estavam visando o seu lado pessoal, o
partidário, então foi muito questionado no dia lá, e eu acho que valeu, porque tudo foi votado, houve
questionamento no dia lá, mas foi votado as pessoas decidiram isso porque a gente não pode pensar só
no hoje, a gente tem que pensar nos 10 anos, esse plano é para 10 anos, então, eu acho que foi bem
válido. Qual era a implicação? Em relação aos professores, algumas pessoas queriam 100% do quadro
efetivo, dizendo que tem professores que poderiam trabalhar 40 horas, e muita gente achou que deveria
ter pelo menos 10% que não fosse efetivo, que desse pelo menos tem professor que não pode desdobrar
que não quer e, aí vai ficar sem aula, ficaria sem professor, por causa disso teve muito questionamento
em relação a isto. Qual foi a decisão? Foi que 90% do quadro de efetivo e 10% para não efetivos e que
pudesse ter a contratação, né. Todo dia que tinha reunião tinha divergência e foi decidido no dia da
audiência, foi decidido por voto. (Representação do CME)

Com esses discursos, fica claro um dos limites da deliberação quanto ao sentido do
“bem comum”, para os que participam da decisão. Aqui a divergência está localizada num
princípio da organização da educação brasileira, a gestão democrática das escolas e a
contratação dos profissionais da educação por concurso público. Esses são problemas que se
apresentam como entraves da educação municipal, muito em função dos usos das cooptações
políticas, de gestores e a opção pelo trabalho precário dos profissionais da educação, como
forma de manter o controle político sobre as escolas e as comunidades que dependem da
administração municipal. As citações abaixo esclarecem mais essa questão:
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A deliberação tem um valor intrínseco. Esse valor reside no conjunto de
competências políticas e virtudes cívicas por ela promovidas, entre as quais se
destacam: a educação política que resulta do envolvimento em procedimentos
democráticos de avaliação de propostas alternativas; o respeito mútuo que o
confronto público de opiniões pode ajudar a promover; as expectativas mais
razoáveis acerca do que está ao alcance do decisor político e dos constrangimentos
que a ação política enfrenta; e um sentimento de igualdade recíproca que é
alimentado pela experiência de ouvir e de se fazer ouvir pelos concidadãos, o que,
por seu turno, alimenta a autonomia individual e as capacidades de ação a ela
associadas. Essas virtudes não devem ser confundidas com virtudes éticas, como a
honestidade ou a sinceridade. As virtudes que a deliberação ajuda a promover
revestem-se de um caráter estritamente cívico, tendo diferentes catálogos desse tipo
de virtudes sido identificados ao longo da história do pensamento político, sobretudo
no âmbito da tradição cívico-republicana. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 161-162)
É de resto duvidoso que a reflexão sobre a coisa pública possa conseguir envolver
amplamente as pessoas sem mediação retórica – isto é, sem a combinação de
elementos cognitivos e afetivos, impessoais e pessoais, que é típica do discurso
persuasivo, um discurso em que o que se diz está indissoluvelmente ligado ao como
se diz e a quem o diz. A busca do bem comum, ou a definição dos termos de um
projeto de vida coletivo, não pressupõe, nem se presta, ao tipo de raciocínio neutral,
imparcial e impessoal, típico de instituições de natureza científica e/ou judicial,
orientadas à explicação de um fenômeno ou à determinação da verdade de um caso,
a partir de um ponto de observação distanciado (Yack, 2006). Antes ela obriga o
orador a atentar na e a falar à diversidade de preocupações e interesses numa dada
sociedade, e à possibilidade de conflito entre eles – um conflito que se pode estender
ao que deva contar como um argumento deliberativo e à perspectiva a partir da qual
as questões públicas devam ser decididas. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 165-166)

Decerto que o processo de elaboração de um Plano Municipal de Educação levantará
questões que são historicamente debatidas nos movimentos de organização da educação
brasileira, hoje com maior expresão nas Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de
Educação.
Acreditava que questões como a gestão democrática da educação e do ensino já
tinham sido superadas, entretanto constatei, nos discursos acima, a permanência do conflito
entre o Executivo, representada pelo Comissão Representativa e a sociedade representada na
Conferência, em que a divergência foi disputada no voto.
Isso posto, corrobora para o que Vieira e Silva (2013) chamam a atenção para que as
deliberações sobre a política, no fazer coletivo, é impossível ser neutra. Posso afirmar que
essas são consequências de múltiplas determinações, que nesse momento entraram no jogo da
disputa política por um direito.
Esteja a disputa na representação dos professores, que dominam o discurso da revisão
da prática das nomeações dos diretores da escola, ou dos próprios membros do Executivo
Municipal, que estão na condução da elaboração desse processo, ou mesmo do representante
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da Casa Legislativa, que possui, dentre as suas atribuições, a fiscalização dos atos do
Executivo.
5.4 O “MOVER” DO PME EM VÁRZEA DA ROÇA NA PERCEPÇÃO DE SEUS
ELABORADORES: “SE APRENDEMOS A ELABORAR, VAMOS APRENDER A
COLOCAR EM PRÁTICA”
[...] eu não considero a mudança vinda daí, do plano não, até por que como eu disse
lamentavelmente foi voto vencido em várias vezes e quando a gente queria ousar um pouco, estava
sempre a não isto ou não aquilo, acho que pensava demais inclusive nos gestores, eu volto a dizer se não
tem como cobrar dificilmente o sujeito vai aparecer com a vontade de fazer, eu estava assim, acho que
teria que ter sido melhor o nosso plano, não sei si por causa do nosso tempo que foi muito pequeno na
reta final, não sei se as pessoas que representaram que ali estavam, parte delas estava apenas
cumprindo um protocolo, porque de fato a participação foi minúscula, a gente sabe que quem
participou viu muito isto. Então, assim, eu não acredito que vai fazer um diferencial, vai ajudar
nisso o PPP da vida da gente pode melhorar a cada ano, a cada dois anos, dentro do PME, fazendo
um contraponto, PME pode-se mudar agora eu não acredito que o PME, ele sozinho pode mudar, fazer
uma reviravolta. (Representação Sindical)

Uma vez que o Plano Municipal de Educação de Várzea da Roça deixa de ser projeto e
torna-se Lei Municipal de n.º 427/2015 (VÁRZEA DA ROÇA, 2015), (ANEXO E) aprovada
pela Câmara de Vereadores, apenas com a presença de dois membros do Grupo Colaborativo
que capitanearam o processo de elaboração, as expectativas sobre sua implementação são
ambivalentes porque, de um lado, há a esperança na efetividade das políticas implementadas
e, de outro, existe a descrença de que o plano possa modificar as formas de execução da
política da educação municipal em Várzea da Roça.
Na fala acima da representação sindical, expressa bem esse sentimento ambíguo em
torno do Plano, quando o representante afirma que o plano em si não pode ser considerado
como o mecanismo da mudança, mas a forma como os agentes sociais, ou munícipes de
Várzea da Roça, mudam a sua postura quanto ao acompanhamento dessas políticas no seu
processo de implantação, isto é, a efetividade do Plano depende do “mover” dos sujeitos a
quem ele é destinado.
Os discursos dos docentes associam as expectativas a partir da análise do processo,
identificando a amplitude e grandiosidade do Plano Municipal, e se as metas e estratégias
aprovadas seriam efetivadas dentro do tempo a que se destina a sua implementação. Alguns
atribuem o sucesso do Plano ao caráter que ele assumiu em identificar as realidades sociais e
educacionais do município. Outros demarcam o quanto foi desafiador tomar conhecimento
das necessidades educacionais do município, mas ressaltam que mesmo que as garantias
legais tenham sido abordadas no Plano, essas garantias não seriam suficientes, pois a
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experiência apontava para que desconfiassem da sua efetividade e identificassem a
necessidade de se organizarem melhor para o acompanhamento da execução do Plano e que
se faz necessária uma aprendizagem coletiva para que isso ocorra:
O PME eu vejo, ele como um documento muito amplo, muito complexo e devido a sua amplitude, eu
acredito todas as metas que nele estão e as estratégias, plano de ação tudo que deveria na verdade seguir
ou tentar seguir na sua totalidade, dificulta essas as ações e essa amplitude traz uma certa dificuldade
para que seja realizado tudo plenamente, mas como dentro da educação todos os educadores, inclusive
eu, somos muito esperançosos eu acredito que o PME venha trazer diversas contribuições para o nosso
município, para a escola que eu trabalho porque neste plano tá contido ações que estão baseadas na
realidade de nosso povo, na vivência de nossos alunos, da nossa população, então, baseado nisso, eu
acredito que ele vai sim trazer diversas contribuições e melhorar a qualidade do ensino no nosso
município em todos os ângulos. (Júnior)
[...] essas lei e projetos ficam lá engavetados, como fazer, como nós vamos fazer e o que fazer a partir
de agora, como vamos cobrar os gestores, como vamos nos organizar para isto se há divergência, se há
pessoas que pensam diferentes, mas assim, que é algo que tá lá, e colocado pelos professores, ou um
grupo de professores e aprovado por todos, mas que veja uma forma melhor possível que gente esteja
cobrando. Porque tem coisas, por exemplo, eu tenho um filho especial e quando foi na parte da
educação especial eu fiquei pensando eu deveria ter ficado lá, mas eu já estava no ensino fundamental
II, aí eu fiquei olhando que tem coisas que está lá no papel e que estão lá na LDB, na CF e que a gente
vê que só estar lá por estar, eu penso assim, de uma certa forma, a gente ainda não aprendeu a buscar, a
cobrar o nosso direito, tá lá que o menino tem que ter apoio, tem que ter acessibilidade, mas a gente
colocamos novamente nos planos: tá lá no PME, no PNE mas como fazer isso, como tirar isto do papel,
como articular e fazer valer o nosso dever já é melhorar a educação quem mais do que nós que estamos
na lá dentro da sala de aula e que sou mãe de uma criança especial sabe mais o que melhor e o que uma
criança necessita, eu vejo assim, a gente ainda vai dar esse passo, eu acredito que ele vai vir, vamos
aprender, porque se aprendemos a elaborar, vamos aprender a colocar em prática, mas é uma
preocupação que a gente deve ter dentro da educação, é como fazer valer o PME, mas não só com o
PME, como todos os projetos que foram iniciados. (Patrícia)

Um outro aspecto que precisa ser levantado das falas dos elaboradores do Plano
Municipal de Educação, é a crença sobre o papel de acompanhamento das políticas sobre
aqueles que estão com a responsabilidade de executá-las. Algumas falas indicam para
necessidade de uma corresponsabilidade institucional, isto é, com a ampliação e qualificação
da participação social em que envolva professores, sociedade e gestores:
[...] eu imagino que em algum momento vamos ter que pegar o PME novamente sentar, fazer o estudo
dele, vê o que o que tá ali para aquele ano, o que a gente tem, isto pode ser feito na jornada pedagógica,
já citaram, né, isto mesmo na aprovação lá, porque em cada jornada pedagógica do PME, não fazemos
um estudo do PME, vê que tem alguns órgãos organizados o pessoal do sindicato, a APLB, as
associações, e nós da própria Secretaria temos essa responsabilidade, as escolas tem essa
responsabilidade de a cada ano ou a cada semestre não sei, tem que ter um tempo, porque não vamos
poder deixar lá guardadinho. (Patrícia)
Precisa cobrar dos gestores que o plano seja executado, mas a gente sabe existe responsabilidade ali que
não é só dos gestores, mas também existe responsabilidade dos professores, da direção, e das várias
funções que estão inseridas na educação, é na verdade olhar, né registrar e procurar uma forma de que
as pessoas percebam quais são as suas responsabilidades, e dentro dela tentem desenvolver e executar
(Luzinete).
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Dentro da educação é muito fácil cobrar da gestão, né, é muito fácil a gente cobrar e jogar a culpa em
outras pessoas, por exemplo, família, gestão, sistema, a palavra sistema, tá lá, há é o sistema, isto não
acontece por causa do sistema e nós não somos esse sistema, os professores que estão dentro na sala de
aula, também vamos ter que aprender, eu acredito que a palavra é aprender, como utilizar, como fazer
uso do que tá lá no PME. (Patrícia)
Eu acredito em uma comissão institucional que tem que existir, porque enquanto ficar na minha
vontade, na tua vontade, não vai acontecer, não vai haver cobrança, há uma necessidade de, às vezes, de
até mesmo o GC as suas representações e suas representatividades que tivemos aqui, essa mesma equipe
ou porque não incluir outros, montar essa comissão para fazer o acompanhamento do Plano, porque não
adianta aquele montão de papel que tá colocado lá de nada vai adiantar, se não virar a verdade, e tende a
não virar verdade, principalmente que é uma lei, né, tende a não virar verdade porque tem algumas
metas que são ousadas e se não houver cobrança de fato mais pode ter certeza que o gestor nenhum, não
vai ter vontade nenhuma de executar, e tem metas, tem prazo, então por isto que a gente tem que rever
tem que está formando essa comissão para tá analisando o Plano o que de fato foi cumprido até aqui, o
que aconteceu, o que não, qual é a dificuldade, deve-se rever alguma coisa, o que se pode fazer para que
se consiga fazer isso, porque não vai virar verdade de jeito nenhum se ele virar mais um na gaveta, se
ele virar mais um de tantas outras. (Representação Sindical)
A classe comece a se organizar melhor, comece a cobrar, acompanhar melhor este Plano, e a começar a
cobrar o que foi colocado realmente no Plano, a gente sabe, mas como Patrícia falou, tem coisas que
não é de responsabilidade só do administrador, só do gestor, ou só da Secretaria de Educação, tem
responsabilidade que é nossa também, tem que partir da gente, quando a gente começar a se preocupar,
a gente enquanto classe, enquanto professores eu acredito que vai ter uma reviravolta no município, mas
se a gente se acomodar, se gente não começar a acompanhar direitinho, se não for elaborado uma
comissão de acompanhamento eu tenho certeza que não vai funcionar como realmente deveria
funcionar e o plano vai, infelizmente, ficar aí como outros planos e outros projetos que existem nas
escolas e que quando não existe cobrança eles não são executados. A gente tem que começar a cobrar, a
gente tem que nos unir, começar a cobrar e vê realmente o que podemos e temos de contribuição para
dar e como fazer parte também dessa responsabilidade. (Dalva)
Se todo mundo cobrar, se tiver atento a todas as metas e estratégias ali, toda a lei você tem que cobrar,
não só deixar ali engavetado, precisa ser cobrado, né, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Que
eu vejo é que a classe da educação é muito desunida tem muita gente que só visa o seu lado, então
temos que pensar no todo, a gente tem que pensar não só na classe de professores, mas no geral, a gente
precisa pensar no todo na educação, vai melhorar para os alunos? Não vai, então temos que pensar não
só nos professores, mas na educação em geral porque tem muita gente que só pensa no seu lado, ah! Vai
melhorar para mim e tem muita gente que não vem cobrar aqui não e fica de lá, fica de lá querendo que
alguém coloque sua cara a bofetada, mas fica de lá criticando, reclamando, então eu acho que a classe
da educação é muito desunida em relação a isto, não sabe cobrar no todo não, só fica reclamando, eu
acho que os professores no geral, devem entrar no consenso e cobrar, cobrar de cada um, vai valer a
pena. (Representação do CME)

Interessa-nos observar, a partir das falas, que a prestação de contas sobre as metas dos
planos seria um mecanismo para que a gestão pudesse responder ao compromisso assumido
quando da sua elaboração. Aqui parece um reforço de que, nos “consensos da elaboração” e
“nos consensos de sua implementação”, estaria de fato tornando o Plano efetivo:
[...] à escala nacional, a capacidade de os cidadãos continuarem a deliberar entre si
sobre as prioridades sociais e os propósitos da ação coletiva – isto é, sobre aquilo
que mais importa fazer e a que mais importa alocar recursos públicos – é vital, mas a
elaboração e implementação da nova legislação e das políticas públicas que mais
eficazmente possam vir a alcançar esses propósitos reveste-se de uma complexidade
tal que é de esperar, bem assim como de exigir, que os nossos representantes,
indivíduos cuja atividade profissional é conduzir tais processos, deliberem mais
informadamente, naveguem melhor os conflitos de interesse inerentes, e tenham
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maior capacidade para construir compromissos razoáveis entre os grupos e os
interesses em contenção. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 170)

Não por acaso que Vieira e Silva (2013) vão chamar atenção para a implementação
das políticas que tentem dar respostas aos consensos assumidos em torno de um bem comum,
como se trata da educação do município de Várzea da Roça, e aponta para necessidade que
essas decisões sejam melhor qualificadas para aqueles que são responsáveis por sua
implementação possam diminuir os conflitos entre os grupos de interesse, para que essa
efetividade da política possa ocorrer:
A ideia tem uma credencial democrática inequívoca: o recrutamento por método
aleatório de cidadãos comuns para exercerem funções políticas de importância
significativa que caracterizou a democracia ateniense. Para muitos, é na
institucionalização da democracia deliberativa – isto é, na concepção e
multiplicação de minipúblicos, compostos por cidadãos que atuam como
representantes não eleitos dos demais cidadãos, reunidos para discutir e chegar
a um eventual consenso sobre políticas públicas concretas – que devemos
concentrar hoje a nossa esperança de reinvenção da política democrática, aqui
entendida como uma política de horizontes temporais mais alargados, trocando
o sound-bite pelo juízo ponderado, e o jogo de interesses ou o sectarismo
político-partidário pela avaliação competente e desapaixonada de cidadãos que
agem informadamente em benefício dos seus pares (Fishkin, 1996, p. 162; vide
igualmente 1991). Tidos por “esferas públicas mais perfeitas” (Fung, 2003, p. 339),
os minipúblicos constituem-se como uma espécie de pequeno paraíso deliberativo,
imune às inúmeras deficiências, distorções e manipulações que afetam a deliberação
de massas na esfera pública informal mais alargada. (VIEIRA; SILVA, 2013, p.
171)

Indicam ainda os autores para a necessidade de se apostar na formação de
“minipúblicos” de interesse para ampliar os processos da democracia deliberativa. Em que
pese esses grupos possam vir a ser um fator decisivo na efetivação das políticas públicas,
apontam para o risco de se tornarem tutelados por aqueles que definem a agenda da política,
no caso do município de Várzea da Roça, o próprio Executivo Municipal:
Os minipúblicos podem ser manipulados por quem os reúne, ou autoriza, para
legitimarem, ou obterem maior apoio popular, para decisões controversas que as
elites, à partida, favorecem. É que a formação da agenda, o enquadramento das
questões a serem discutidas, e o próprio menu de alternativas sob discussão não são
muitas das vezes parte do próprio processo político interno aos minipúblicos, mas
antes prerrogativa dos seus organizadores e/ou mediadores [...] Disso resulta que os
participantes em minipúblicos possam atuar como uma espécie de cidadãos
tutelados, seguindo procedimentos que outros definiram, para julgarem alternativas
políticas para cuja estruturação pouco ou nada contribuíram (Della Porta, 2005).
Cidadãos que supostamente personificam o envolvimento dos demais no processo
político, ao mesmo tempo podem consubstanciar esse envolvimento em mera
passividade e deixar potencialmente intocadas as configurações de poder político,
social e econômico dominantes. (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 184-185)
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Isso posto, a necessidade de qualificar a sociedade civil para o debate das políticas
públicas locais, como a do município de Várzea da Roça, torna-se mais do que necessária para
que a ação sobre o Plano seja concreta, e que este Plano não caia no vazio e no vácuo da
inoperância como, historicamente, têm sido os consensos produzidos em torno do direito à
educação, em tempo que estes direitos têm sido negligenciados, seja pelos gestores públicos
da educação, seja pela própria sociedade, em função da negação do acompanhamento das
políticas públicas em educação.
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6 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES: A NECESSÁRIA INEGRAÇÃO PARA O
CONTROLE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO PME DE VÁRZEA DA
ROÇA
O objetivo inicial dessa Pesquisa foi compreender como o Planejamento da Educação
se insere como instrumento de materialização do regime de colaboração na educação
municipal, em Várzea da Roça. Buscou-se, no processo de investigação, compreender os
elementos históricos e conceituais do planejamento educacional brasileiro; analisar as
políticas de assessoramento técnico para o Planejamento da Educação Municipal, destacando
as políticas implementadas nos municípios baianos; analisar os processos e técnicas de
elaboração do Planejamento da Educação do município de Várzea da Roça.
Por meio da metodologia de estudo de caso, analisamos o processo de elaboração do
Plano Municipal de Educação e, a partir da categorização dos dados e da leitura do referencial
bibliográfico que utilizamos, assim como a caracterização da realidade social e econômica da
Pesquisa, chegamos aos seguintes achados:
Ao refazer o processo de reconstrução histórica do planejamento na legislação
brasileira e no contexto em que essas legislações foram produzidas, identificamos que o
planejamento educacional é inserido na contemporaneidade como elemento ordenador e
produtor dos consensos das políticas educacionais e como instrumento que surge de forma
contraditória de uma “integração desintegrada”, como síntese possível da relação de
solidariedade administrativa entre os entes federados, para sustentar a possibilidade de
construção de um Sistema Nacional de Educação que tem como pretensão a integração dos
sistemas de ensino subnacionais.
Ao analisar os Programas de Assessoramento Técnico aos Municípios na elaboração
dos Planos Municipais de Educação e a consequente organização das redes municipais,
identifico algumas lógicas que são comuns, mesmo com as mudanças desses Programas e o
contexto em que elas são interpretadas.
A primeira lógica comum aos Programas é o da focalização das políticas. É uma
lógica que permeia os processos formativos das redes municipais para que essas assumam
tanto a ideologia da descentralização das políticas, como criem formas para dar sustentação à
expansão do atendimento, por meio dos insumos da educação: carreira do magistério, equipes
técnicas, ampliação de escolas, reorganização dos currículos e expansão da oferta quase
exclusivamente no ensino fundamental.
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A segunda lógica é a ampliação dos mecanismos de participação da sociedade civil,
atribuindo a essa participação no sentido dessa sociedade ter responsabilidade direta pelas
funções que deveriam ser, eminentemente, da responsabilidade do estado, pois arranjos para
suprirem as faltas dos sistemas têm sido produzidos em diversos modelos de gestão dos
sistemas de ensino.
A terceira lógica é da instrumentalização técnica por meio dos modelos de gestão
descentralizados e de gerenciamento de informações e gerenciamento financeiro, num quadro
de altas demandas por serviços educacionais, tendo como ênfase a racionalização dos
processos para supervalorizar as ferramentas de gestão como se possível fosse separar as
decisões de gestão sobre as escolhas políticas.
A quarta lógica é que o planejamento é percebido como uma instrumentalidade
técnica, como sínteses de diagnósticos sociais, que nem sempre, na sua concepção, dialogam
com as demandas sociais, que são expressas nos debates e disputas das Conferências Estadual
e Municipais de Educação. Verticalizar as metas e estratégias dos Planos a partir das formas
que se manifestam no regime de colaboração em cada município brasileiro é um complexo de
indeterminações.
Identificamos também nos indicadores sociais o quanto em um município de pequeno
porte, como é classificado pelos operadores das políticas públicas, os seus munícipes possuem
alta dependência da administração pública para a oferta da educação fundamental, que hoje,
ao se colocar em pauta a possibilidade de flexibilização do financiamento da educação
brasileira sobre o que está posto na vinculação constitucional, o risco de um retrocesso nos
indicadores educacionais é uma possibilidade.
Compreendemos, a partir das análises das entrevistas e do pressuposto, que a
representação e a participação são instrumentos complementares para o exercício
democrático, a sua institucionalização nos conselhos setoriais dos anos 90, seguramente
ampliou as possibilidades de interações dos diversos segmentos da sociedade na formulação,
no controle e na fiscalização das políticas públicas em educação. As decisões sobre a política
educacional em Várzea da Roça operam no limiar entre escolhas individuais e escolhas
coletivas.
Assim, a institucionalização da participação social durante o processo de construção
do Plano Municipal de Educação se apresenta de forma contraditória e ambígua, uma vez que
se institucionaliza a participação, mas no momento das decisões sobre a política, as
perspectivas de ampliação da democratização da educação como a eleição de dirigentes
escolares e a forma de contratação por concurso público dos professores, não são produzidos
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como consensos das representações que atuaram na construção do Plano, porém na disputa
direta sobre a política. Isso confirma as questões iniciais da Pesquisa em que o planejamento
educacional é o resultado das múltiplas determinações do contexto histórico, econômico e
cultural em que essa política é construída.
Dito isso, o produto dessa Pesquisa aponta para a necessária qualificação, por meio da
difusão das informações educacionais do município de Várzea da Roça, em suas dimensões
administrativas e financeiras que sustentam a implementação do Plano Municipal de
Educação.
Proponho a construção de uma Câmara Técnica de acompanhamento do Plano
Municipal de Educação, a funcionar no interior do Conselho Municipal de Educação,
composta por representações dos demais Conselhos da Educação, a exemplo do FUNDEB e
da merenda escolar, adicionando a representação sindical e da comunidade escolar que
poderão ser eleitos dentre aqueles que participam ativamente dos Conselhos Escolares.
Ainda recomendo a produção de um boletim semestral, que possa ser amplamente
divulgado à comunidade de Várzea da Roça em que possa ser situado como estão sendo
implementadas as metas do Plano Municipal de Educação, pela gestão do município.
Nesse sentido, a proposta é criar uma rede de comunicação interativa entre
comunidade e gestores para que o controle social seja exercido sobre as políticas públicas de
educação no município de Várzea da Roça.
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
ESTA

PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM
º
CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

SERES HUMANOS

I – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. Título do Protocolo de Pesquisa: Plano Municipal de Educação: uma análise dos
processos de construção no município de Várzea da Roça – Bahia.
2. Pesquisadora Responsável: Ana Paula Nunes Melo.
II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: Plano Municipal
de Educação: uma análise dos processos de construção do Município de Várzea da Roça –BA,
de responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Nunes Melo, discente da Universidade do
Estado da Bahia que tem como objetivo analisar os processos de elaboração do Plano
Municipal de Educação de Várzea da Roça, identificando concepções, objetivos e políticas
públicas educacionais.
A realização desta pesquisa trará como benefícios resultantes o desenvolvimento de
indicadores para uma matriz de análise da implantação do Plano Municipal de Educação do
Município de Várzea da Roça com o intuito deste instrumento colaborar no acompanhamento
e monitoramento do plano e consequentemente poderá contribuir na avaliação dos resultados
das metas estabelecidas no plano.
Utilizaremos como estratégia de pesquisa o estudo de caso na perspectiva da pesquisa
qualitativa ressaltada por autores como Demo (1996) e André (1995), na qual as análises e
tratamentos dos dados são elaborados pelo pesquisador inserido no campo investigado de
maneira crítica e criteriosa. Além de outras vertentes analisadas como Alves-Mazzotti (1999),
que estabelece a pesquisa qualitativa como um trabalho investigativo aberto e flexível. E
ainda, dentre os critérios e instrumentos da pesquisa qualitativa citaremos o quadro analítico
descrito por Brito e Leonardos (2001), baseado no triângulo eqüilátero, cujos vértices estão
representados pelos principais elementos constitutivos do processo da pesquisa: o
pesquisador, a literatura cientifica e o objeto/sujeito da pesquisa.
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Acrescentaremos aos dados mencionados o uso de informações estatísticas de
instituições como MEC, INEP, IBGE, secretarias entre outras entidades para caracterização
do espaço empírico. A coleta de dados será realizada a partir de análise de documentos
públicos oficiais e poderemos também incluir aos demais instrumentos, a aplicação de
entrevistas individuais no intuito de reforçar ou problematizar dados, dando a oportunidade de
compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos ao ambiente e suas relações, assim
como de aprofundamento das informações que foram realçadas pelos entrevistados, cobrindo
um leque maior de probabilidades apontadas no referencial teórico e nas análises junto aos
demais instrumentos. O uso desses materiais permitirá ao estudo, produzir uma articulação
rigorosa das técnicas usadas com os paradigmas que o balizam, realizando uma triangulação
dos conhecimentos em discussão.
O critério de inclusão dos participantes para a entrevista ocorreu devido ao fato de que
para a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município Várzea da Roça
possui um Grupo Colaborativo e uma Comissão Representativa, que envolve todos os
segmentos e níveis da educação, que foi instituída por meio de portaria designado pelo
prefeito do município para coordenar o processo de elaboração do plano.
Na condição de pesquisadora comprometo-me em cumpri com todas as etapas para
que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma,
consciente, livre e esclarecida. Para tanto prestarei as informações e os esclarecimento
necessários e ainda buscarei o momento, condição e local mais adequados para que o
esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a
participar da pesquisa e sua privacidade, prestarei as informações em linguagem clara e
acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição
socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da pesquisa; e conceder o tempo
adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se
necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre
e esclarecida.
E como pesquisadora gostaria de ponderar que entre os riscos e os benefícios, tanto
conhecidos como potenciais, comprometo-me que os resultados desta pesquisa trarão
benefícios, pois sua temática é de relevância social, e que evitarei danos e/ou riscos aos
participantes da pesquisa.
Caso aceite o Senhor (a) será entrevistado e esta entrevista poderá ser gravada em
vídeo/áudio e responderá a um roteiro de perguntas que foi submetido a avaliação do Comité
de Ética pela pesquisadora. Sua participação é voluntária, gratuita e não haverá nenhum gasto
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ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e,
portanto o Sr (a) não será identificado em nenhuma fase da pesquisa. Assim sendo, respeitarei
a vontade dos entrevistados, e devido a coleta de informações caso o senhor se sinta
constrangido e deseje desistir de participar da pesquisa não haverá nenhum constrangimento,
e manterei preservada a sua identidade, respeitando o direito a dignidade, a liberdade e a
autonomia humana dos participantes conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.
Caso queira (a) senhor (a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e retirar
sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou
com a instituição. E na condição de pesquisadora adotarei os princípios e protocolos
constantes na Resolução 466/2012 que estabelece a conduta ética na pesquisa.
Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora
e o Sr. caso queira poderá entrar em contato também com o Comitê de Ética da Universidade
do Estado da Bahia. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato
dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou
a qualquer momento.
III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
DÚVIDAS
a) PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Ana Paula Nunes Melo.
Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador - BA. CEP: 41.150-000. Tel.:
(71) 3117- 5311, e-mail: anapaulasnunes@hotmail.com.
b) Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.
Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br.
c) Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521,
Tel: (61) 3315-5878/5879 - Brasília-DF.
IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO
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Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os
objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO
NO MUNICPIO DE VÁRZEA DA ROÇA - BAHIA, e ter entendido o que me foi explicado,
concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto que os
resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que
a minha identificação não seja revelada e assinarei este documento em duas vias sendo uma
destinada ao pesquisador e outra a via a mim.

________, ______ de _________________ de _________

_______________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO
E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – MP - GESTEC
PESQUISA: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS
PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO O MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA - BAHIA
ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Quando e como se iniciou o processo de elaboração do Plano Municipal de
Educação - PME, no município de Várzea da Roça?
2. Como foi definido a sua participação no processo de elaboração do Plano
Municipal de Educação - PME?
3. O que você destaca como relevante, na sua participação, no processo de
elaboração do PME?
4. Como se desenvolveu o processo de elaboração do Plano Municipal de
Educação - PME?
5. Qual a sua análise sobre a importância do Plano Municipal de Educação PME para o município?
6. O que a construção deste Plano trouxe de contribuição para a organização
da rede municipal de ensino?
7. Quais os limites e potencialidades do Plano Municipal de Educação - PME?
8- Você gostaria de destacar algum aspecto que seja relevante sobre o processo
de elaboração do Plano?
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APÊNDICE D - Constituições federais analisadas
ANO

CONSTITUIÇÃO

CONTEXTO EDUCACIONAL

CONTEXTO POLÍTICO

REFERÊNCIA

1934

Constituição
da
República dos Estados
Unidos do Brasil de
1934

Criação do Capítulo da Educação na Constituição.
Criação do Estatuto das universidades Brasileiras.
Consagra o ensino fundamental público, laico,
gratuito e obrigatório. Ensino primário integral, de
frequência obrigatória e extensivo aos adultos.
Vinculação de recursos e a destinação de fundos
especiais para a educação.

Ideias liberais na educação com o surgimento
da Escola Nova. Fazia oposição a educação
tradicional centrada na criança e nos métodos
renovados. Primeiro Ministro da Educação
Francisco Campos.

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil. Diário
Oficial da União, Rio de Janeiro – RJ:
Assembleia Nacional Constituinte, 16 de julho
de
1934.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso
em: 10 dez. 2014.

1937

Constituição
da
República dos Estados
Unidos do Brasil de
1937

Introduz o Ensino Profissionalizante, o Ensino
Religioso e a moral e cívica no nível básico de
ensino. Foi marcado pela evolução do ensino
oficial e pela estagnação do ensino particular no
que se refere à instrução primária.

Governo centralizador, fechamento do
Congresso. A política educacional do Estado
Novo privilegiou a formação para o trabalho,
divisão econômico-social do trabalho e das
classes sociais e uma educação diferenciada
para a elite, para a mulher.

BRASIL. Constituição (1937). Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil. Diário
Oficial da União, Rio de Janeiro – RJ:
Presidência da República, 10 de novembro de
1937.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil
_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso
em: 12 dez. 2014.

1946

Constituição
da
República dos Estados
Unidos do Brasil de
1946

Estabelece a vinculação dos recursos destinados a
manutenção e desenvolvimento do ensino. Fixava a
necessidade da criação de elaboração de novas leis
e diretrizes para o ensino.

O Brasil vive o processo da redemocratização
do País. Este momento vários movimentos em
defesa da educação motivaram várias
campanhas: a Campanha de Aperfeiçoamento e
Difusão do Ensino Secundário, a de
Erradicação do Analfabetismo, a de Educação
de Adultos, a de Educação Rural, a de
Educação de Surdo, a de Reabilitação dos
Deficientes Visuais, a de Merenda Escolar e a
de Material de Ensino.

BRASIL. Constituição (1946). Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil. Diário
Oficial da União, Rio de Janeiro – RJ:
Assembleia Nacional Constituinte, 18 de
setembro
de
1946.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em:
14 dez. 2014.

1967

Constituição
da
República Federativa
do Brasil de 1967

Reformas do Ensino Superior (1968) e a do Ensino
Básico (1971). Os movimentos estudantis e
qualquer outro organizado por professores passa a
ser considerado “movimentos subversivos”. A
educação assume a tendência tecnicista e
burocrática da educação. Em 1970 o governo cria o
Movimento Brasileiro de Alfabetização

O Regime Militar assume o poder. A disciplina
de Educação Moral e Cívica é introduzido
como obrigatório em todos os graus e níveis de
ensino. Com os governos militares a educação
autoritária. O milagre econômico e do
desanimo educacional.

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da
República Federativa do Brasil. Diário Oficial
da União, Brasília – DF: Congresso Nacional,
24 de janeiro de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em:
16 dez. 2014.

1988

Constituição
da
República Federativa
do Brasil 1988

A década de 80 o Brasil goza de relativa expansão
das oportunidades de educação. Mas a qualidade do
ensino deteriora, os índices de evasão e repetência
são alarmantes. Com a Constituição Cidadã a
educação passa a ser um direito de todos, dever do
estado e da família. Visa ao pleno desenvolvimento
da pessoa, ao seu preparo para o exercício da
cidadania e à qualificação para o trabalho.

Em 1985 fim do Regime Militar o Brasil passa
a ter liberdade política., mas a situação
econômica deteriora.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da
República Federativa do Brasil. Diário Oficial
da União, Brasília - DF: Senado Federal, 05 de
outubro
de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>.
Acesso em: 18 dez.2014.
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APÊNDICE E - Legislação educacional brasileira analisada
DATA
APROVAÇÃO

PUBLICAÇÃO

12/09/1996

13/09/1996

20/12/1961

20/12/1996

24/12/1996

14/12/1962

23/12/1996

24/12/1996

LEGISLAÇÃO

CONTEXTO EDUCACIONAL

CONTEXTO POLÍTICO

REVOGADA

Ementa
Constitucional (EC)
Nº 14, 12 de
setembro de 1996.

A União organizará o sistema federal de ensino e o
dos Territórios, financiará as instituições de ensino
públicas federais e exercerá, em matéria
educacional, função redistributiva e supletiva, de
forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do
ensino mediante assistência técnica e financeira aos
estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição
Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Em vigência.

Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
Nacional - Lei Nº
4.024 / 1961. Fixa as
Diretrizes e Bases
da
Educação
Nacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
é sancionada, conciliando duas tendências: a dos
defensores do ensino público e a dos defensores do
ensino privado. O Presidente João Goulart tenta a
expansão do Método Paulo Freire para todo o
território Nacional. O golpe militar, em 1964,
interrompe o projeto e Paulo Freire é exilado.

O País vive o processo da redemocratização. Este
momento vários movimentos em defesa da educação
motivaram várias campanhas: a Campanha de
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, a
de Erradicação do Analfabetismo, a de Educação de
Adultos, a de Educação Rural, a de Educação de
Surdo, a de Reabilitação dos Deficientes Visuais, a de
Merenda Escolar e a de Material de Ensino.

Revogada pela
Lei nº 9.394,
de
1996,
exceto
os
artigos 6º a 9º.

Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
Nacional - Lei nº
9.394/1996.
Estabelece
as
diretrizes e bases da
educação nacional.

A União assume a responsabilidade de avaliar o
ensino em todos os níveis, compondo um
verdadeiro sistema nacional de avaliação, por meio
de exames e provas avalia alunos, escolas e
professores. A partir dos resultados obtidos
condiciona a distribuição de verbas e a alocação
dos recursos com base em critérios de eficiência e
produtividade.

Na Conferência Mundial de Educação para Todos
(Jomtien) o Brasil assume alguns compromissos. O
planejamento integra o cotidiano da educação como
elemento norteador das ações educativas, seja no
âmbito das esferas federativas ou das unidades
escolares. Estabelece que o PNE teria força de lei e sua
duração passa a ser decenal.

Em vigência.

Lei do Fundo de
Manutenção
e
Desenvolvimento do
Ensino Fundamental
e de Valorização do
Magistério
FUNDEF Nº 9.424 /
1996.

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, na forma prevista no
art. 60, § 7º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras
providências. É instituído, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, o FUNDEF, o qual
terá natureza contábil e será implantado,
automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 1998.

O Brasil busca maximizar os resultados da educação.
Prevalece a lógica voltada para a satisfação de
interesses privados, guiada pela ênfase nas capacidades
e competências que cada pessoa deve adquirir no
mercado educacional para atingir uma posição no
mercado de trabalho. Esses caminhos desembocam na
Pedagogia da qualidade total e na Pedagogia
Corporativa.

Revogada pela
Lei 11.494, 20
de junho de
2007.
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Continuação
DATA
APROVAÇÃO

LEGISLAÇÃO

CONTEXTO EDUCACIONAL

CONTEXTO POLÍTICO

REVOGADA

Plano Nacional de
Educação - Lei n.º
10.172/2001.Aprova
o Plano Nacional de
Educação
e
dá
outras providências.

Institui por meio de lei o Plano Nacional de
Educação com duração de dez anos. Sua estrutura é
baseada no tripé “diagnóstico-diretrizes-metas”. A
partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão, com base no
PNE, elaborar planos decenais correspondentes.

Ao Ministério da Educação cabe um importante papel
indutor e de cooperação técnica e financeira. Trata-se
de corrigir acentuadas diferenças regionais, elevando a
qualidade geral da educação no País. Os diagnósticos
constantes deste plano apontam algumas, nos diversos
níveis e/ou modalidades de ensino, na gestão, no
financiamento, na formação e valorização do magistério
e dos demais trabalhadores da educação.

Encerrou
o
prazo da sua
vigência.

PUBLICAÇÃO

09/01/2001

10/01/2001

20/06/2007

21/06/2007

Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da
Educação Básica e
de Valorização dos
profissionais
da
Educação
–
FUNDEB e dá
outras providências Lei n.º 11.494/2007.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; altera a
Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga
dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845,
de 5 de março de 2004; e dá outras providências.

A União complementará os recursos dos Fundos sempre
que, no âmbito de cada Estados, nos Municípios e
Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno,
calculado, não alcançar o mínimo definido
nacionalmente, fixado de forma a que a
complementação da União não seja inferior aos valores
que são previstos na Lei. Os Fundos terão vigência até
31 de dezembro de 2020.

Em vigência.

11/09/2009

12/11/2009

Ementa
Constitucional (EC)
59 / 2009.

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
para
reduzir,
anualmente, a partir do exercício de 2009, o
percentual da Desvinculação das Receitas da União
incidente sobre os recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento do ensino de que
trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova
redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a
prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a
dezessete anos e ampliar a abrangência dos
programas suplementares para todas as etapas da
educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art.
211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214,
com a inserção neste dispositivo de inciso VI.

O Art. 4º caput do art. 214 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do
inciso VI: 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.

Em vigência.

2010

2012

Projeto de Lei da
Câmera (PLC) Nº
103 / 2012 (n.º
8.035/2010, na Casa
de origem).

O Congresso Nacional Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências.

Dispõe sobre a remuneração das contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
estabelece regime de transição para o aumento dessa
remuneração; altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990; e dá outras providências.
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Continuação
DATA
LEGISLAÇÃO

CONTEXTO EDUCACIONAL

CONTEXTO POLÍTICO

2012

Projeto de Lei da
Câmera (PLC) Nº
103 / 2012 (n.º
8.035/2010, na Casa
de origem) que
aprova o Plano
Nacional
de
Educação (PNE –
2011/2020) e dá
outras providências
–
Projeto
em
tramitação
no
Congresso Nacional.

Estabelece as diretrizes do PNE, entre as quais a
erradicação do analfabetismo, a universalização do
atendimento escolar, e a melhoria da qualidade da
educação. Dispõe que a execução do PNE será de
duração decenal, estabelecendo metas e estratégias
para cumprimento do disposto no art. 214 da
Constituição Federal, que deverão ser realizadas em
regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios. O cumprimento
de suas metas serão objeto da fiscalização do
Ministério da Educação, das Comissões temáticas
pertinentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e do Conselho Nacional de Educação.

Determina que sejam utilizados 50% (cinquenta por
cento) dos recursos do pré-sal, incluídos os royalties,
diretamente em educação para que, ao final de 10 (dez)
anos de vigência do PNE, seja atingido o percentual de
10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto para o
investimento em educação pública e que o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios deverão ser formulados de maneira a
assegurar a consignação de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do
PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de
viabilizar sua plena execução. .

26/06/2014

Lei n.º 13.005.
Aprova o Plano
Nacional
de
Educação
e
dá
outras providências.

É um instrumento de planejamento do nosso Estado
democrático de direito que orienta a execução e o
aprimoramento de políticas públicas do setor. Temse uma grande mobilização e participação para a
elaboração do PNE com propostas sintonizadas
entre sociedade e governos, nas quais a educação
ganharia a centralidade nas políticas, em âmbito
nacional. A Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, mais uma vez, constituiu um
submovimento – o “PNE pra Valer!”. Outros atores
ocuparam esse cenário, como o movimento Todos
pela Educação, fundado em 2006. Em 2010, foi
criado o Fórum Nacional de Educação (FNE),
espaço de interlocução entre a sociedade civil e o
Estado brasileiro.

A aprovação do PNE, com 20 metas, representa uma
vitória da sociedade brasileira, porque legitimou o
investimento de 10% do PIB em educação e adotou o
custo-aluno-qualidade. O PNE estabelece que contados
2 (dois) anos da publicação desta Lei, será instituído em
lei específica, o Sistema Nacional de Educação,
responsável pela articulação entre os sistemas de
ensino, em regime de colaboração, para efetivação das
diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de
Educação. O desafio agora é o cumprimento das suas
metas e de suas 254 estratégias até a sua vigência
25/06/2024. Aspectos importantes deste PNE: Sistema
Nacional de Educação e Regime de Colaboração.

APROVAÇÃO

PUBLICAÇÃO

2010

25/06/2014

REVOGADA

Em vigência.
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APÊNDICE F – Decretos, portarias e resoluções nacionais analisadas
DATA

LEGISLAÇÃO

OBJETO

DECRETA

27/06/1997

Decreto Nº 2.264,
27 de junho de
1997.

Regulamenta a Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, no âmbito federal, e
determina outras providências.

A partir de 1º de janeiro de 1998, o Ministério da Fazenda, quando da transferência para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios dos recursos de que trata o art. 159 da Constituição, observará o disposto no
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelo art. 5º da Emenda
Constitucional nº 14, de 1996, bem como na legislação pertinente. E o valor destinado ao FUNDEB em cada
Unidade da Federação será creditado em contas individuais e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito
Federal e dos respectivos Municípios, mediante aplicação de coeficientes de distribuição a serem fixados
anualmente.

19/03/1998

Decreto Nº 2.250,
de 19 de março de
1998.

Determina as atribuições do conselho
deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Compete ao conselho regulamentar e aprovar normas para financiamento de projetos educacionais no âmbito
do Fundo de Fortalecimento da Escola – FUNDESCOLA.

17/08/1998

Resolução Nº 17
de 18 de agosto de
1998.

Aprova o Regimento Interno do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, constante do
Anexo
desta
Resolução.
Revogada
pela Resolução FNDE n.º 49/2001.

Compete ao Conselho Deliberativo do FNDE: I - deliberar sobre: a) o financiamento de projetos e programas
educacionais, promovidos pela União, quando neles se utilizarem recursos próprios do FNDE; b) a
assistência financeira aos Estados, Distrito Federal, Municípios e estabelecimentos particulares de ensino,
quando neles se utilizarem recursos próprios do FNDE; c) o financiamento de bolsas de estudo, manutenção e
estágios a alunos dos cursos superiores e do ensino médio e fundamental, quando neles se utilizarem recursos
próprios do FNDE; d) o orçamento do FNDE a suas alterações, bem assim acompanhar sua execução. II Formular a política de captação e canalização de recursos financeiros do FNDE; III - aprovar as contas da
Secretaria Executiva do FNDE.

18/02/2000

Resolução Nº 06,
de 18 de fevereiro
de 2000.

O Presidente do Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, no uso das atribuições que
lhe são atribuídas resolve aprovar as normas
para financiamento de projetos educacionais
no âmbito do Fundo de Fortalecimento da
Escola – FUNDESCOLA – 2000.

Esta Resolução, estabelece critérios e parâmetros para a concessão de assistência financeira no exercício de
2000, a cargo dos Projetos FUNDESCOLA I e II, a órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais, para
a execução de ações voltadas à implementação e desenvolvimento do Ensino Público Fundamental Regular,
em zonas de atendimento prioritário dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

12/12/2012

Resolução
CNS
Nº. 466/12, do
Ministério
da
Saúde
e
do
Conselho Nacional
de Saúde.

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde
em sua 240a Reunião Ordinária resolve
aprovar
as
diretrizes
e
normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo
seres humanos.

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e
esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais,
manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Entende-se por Processo de Consentimento Livre e
Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma
pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida

24/06/2015

Portaria n.º 619.
Institui a instância
Permanente
de
Negociação
Federativa
no
MEC.

Fortalecer os mecanismos de articulação entre
os Sistemas de Ensino, por intermédio do
desenvolvimento de ações conjuntas, para o
alcance das metas do Plano Nacional de
Educação - PNE e a instituição do Sistema
Nacional de Educação.

A necessidade de institucionalizar espaços de negociação federativa, visando à coexistência coordenada e
descentralizada de sistemas de ensino sob o regime de colaboração recíproca, com unidade, divisão de
competências e responsabilidades, com diversidade de campos administrativos e recursos vinculados
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APÊNDICE G – Documentos norteadores que contribuíram para a elaboração do Plano Municipal de Educação analisados na pesquisa
ANO

DOCUMENTOS

REFERÊNCIA

1932

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).

A Reconstrução Educacional no Brasil - ao Povo e ao Governo. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial,
p.188–204, ago. 2006. Disponível em: <http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf>. Aceso
em: 17 jun. 2014.

2000

Plano Nacional de Educação (PNE) Apresentação: Vital Didonet.

DIDONET, Vital. Plano Nacional de Educação (PNE) / apresentação: Vital Didonet. – Brasília: Editora Plano, 2000,
188p.:il.

2004

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal Plano Municipal de Educação: subsídios para elaboração. Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação
(PRADEM) - Plano Municipal de Educação: Subsídios para a Municipal (PRADEM) – Salvador: UFBA, FCM, Fundação FORD, agosto de 2004. 134p. Série Documentos:
Elaboração - Série Documento 3 – Planejamento Educacional.
Planejamento Educacional, 3.

2007

Documentos Norteador para a Elaboração de Plano Municipal de BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Documentos norteador para elaboração de Plano
Educação, Caderno de Orientações.
Municipal de Educação – PME – 2.ed. atual. – I elaboração Clodoaldo José de Almeida Souza. – Brasília: Secretaria de
Educação Básica, 2007. 98 p.

2007

Subsídios para o Planejamento de Conferência Municipal de SOUZA, Clodoaldo José de Almeida. Subsídios para o Planejamento de Conferência Municipal de Educação – Brasília:
Educação.
Ministério de Educação, Secretária de Educação Básica, 2005, 60 p.: il. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2006/confmuni.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2015.

2008

Plano Municipal de Educação: Estratégias, Mecanismos e LUZ, Ana Maria de Carvalho; Schwingel, Mara. Plano Municipal de Educação: Estratégias, Mecanismos e Experiências
Experiências de Elaboração.
de Elaboração / coordenadoras, Ana Maria de Carvalho Luz, Mara Schwingel; autores, Ana M. de C. Luz ...[et al] Salvador: ISP/UFBA, 2008. 194 P.: il.

2010

Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação Documento Referência da Conferência Nacional de Educação
(CONAE) 2010.

2010

Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de SAVIAN, Dermeval. Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de Educação. Revista Brasileira de
Educação.
Educação v. 15 n. 44, maio / ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n44/v15n44a13.pdf>.
Aceso em: 17 jun. 2014.

2013

O Sistema Nacional de Educação: em busca de consensos.

2013

Plano Municipal de Educação: O que é e como fazer da decisão à MONLEVADE, João. Plano Municipal de Educação: O que é e como fazer. Da decisão à ação. Contribuições da
ação.
Deputada Iara Bernardi PT/SP aos Municípios paulistas – Membro da Comissão da Educação da Câmera dos Deputados
– CECD. Brasília, 2013. 96p.

2014

Conferência Nacional de Educação: Documento Final da CONAE CONAE 2014: Conferência Nacional de Educação: Documento – Referência / [elaborado pelo] Fórum Nacional de
2014.
Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria Executiva Adjunta, [2013]. 96 p.:il.

2014

Cartilha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Cartilha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) intitulada Plano
Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) intitulada Plano Nacional Nacional de Educação: uma conquista das entidades e do movimento social. – Brasília – DF, 27 de junho de 2014, 48p.
de Educação: uma conquista das entidades e do movimento social. Disponível em: <http://contee.org.br/contee/documentos/cartilha_pne/>. Acesso em: 27 jun. 2015.

CONAE 2010: Conferência Nacional de Educação: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação - Documento Referência / [elaborado pelo] Fórum Nacional de
Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria Executiva Adjunta, [2010]. 119 p.:il. Disponível em:
<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/CONAE2010_doc_final.pdf>. Acesso em: 15 mar.2015.

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino Ministério da Educação. MARQUES, Binho; NOGUEIRA, Flávia;
LAMBERTUCCI,
Antônio
Roberto
e
Geraldo
Grossi
Júnior.
Disponível
em:
<http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/marques_nogueira_lambertucci_grossi.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014.
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ANO

DOCUMENTOS

REFERÊNCIA

2014

Planejando a Próxima Década Alinhando os Planos de Educação.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (2014). Planejando a Próxima
Década Alinhando os Planos de Educação / Ministério da Educação. Secretária de Articulação dos Sistemas de
Ensino.
Brasília:
MEC/SASE,
2014.
Disponível
em:
<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_alinhando_planos_educacao.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2015.

2014

O Plano Municipal de Educação: Caderno de Orientações.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Articulação com os Sistemas de Ensino (2014). O Plano Municipal
de Educação: Caderno de Orientações / Ministério da Educação. Secretária de Articulação com os Sistemas de
Ensino. – Brasília, MEC/SASE, 2014.

2014

Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino (2014). Conhecendo as 20
Metas do Plano Nacional de Educação / Ministério da Educação. Secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino.
Brasília: MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>.
Acesso em: 07 fev. 2015.

2014

O Sistema Nacional de Educação: diversos olhares 80 anos após o Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino O Sistema Nacional de
Manifesto.
Educação: diversos olhares 80 anos após o Manifesto / Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os
Sistemas
de
Ensino.
-Brasília:
MEC/SASE,
2014.
220
p.
Disponível
em:<
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/livro_pioneiros_final.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2015.

2014

O Sistema Nacional de Educação, previsto na Constituição Federal de
1988 (Artigo 214), deve ser instituído no prazo de dois anos, contados
a partir da publicação da Lei 13.005/2014 (Artigo 13). O documento
foi elaborado por um grupo de pessoas que, a pedido da SASE/MEC
(Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino) se dispôs a propor
os primeiros acordos em linhas gerais sobre o tema, buscando
estimular as discussões em todo o país para a construção de uma
proposta coletiva que encontre eco no Congresso Nacional.

Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país Brasília, julho de 2014. Carlos Augusto
Abicalil; Carlos Roberto Jamil Cury; Luiz Fernandes Dourado e Romualdo Portela (convidados externos); Maria
Beatriz Luce, Binho Marques e Flávia Nogueira (Ministério da Educação). Disponível em:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/sase_mec.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2015.
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APÊNDICE H – Legislação e documentos do Município de Várzea da Roça - Bahia analisados na Pesquisa
DATA

MEMÓRIAS - PLANOS DE AÇÃO - ATAS

EMENTA

10/07/2013 Termo de Compromisso do Projeto de Assessoramento à Elaboração de Estabelece os compromissos definidos pelo estado da Bahia para o município durante o assessoramento
Plano Municipal de Educação (PME).
técnico em Várzea da Roça no processo de elaboração do PME.
06/06/2013 Decreto 258/2013, 06 de junho de 2013.

Dispõe sobre a nomeação do Grupo Colaborativo do Plano Municipal de Educação – PME do município de
Várzea da Roça e dá outras providências.

16/01/2014 Portaria nº 007 – A/2014, de 16 de Janeiro de 2014. Constitui CC.

A CC coordena a elaboração do PME do município de Várzea da Roça e dá outras providências.

03/06/2015 Regimento interno da Audiência Pública do plano Municipal de Educação
de Várzea da Roça.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com o estabelecido no art.30 da
Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 9. 394/96 que trata das LDB e do Plano Nacional de Educação
que institui o presente Regimento Interno da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação do
município de Várzea da Roça com o intuito de fixar procedimento capaz de efetivar a melhor condução dos
trabalhos inerentes ao ato.

11/06/2015 Ofício nº 117/2015 – Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo - A secretaria de educação encaminha ao prefeito o projeto de Lei que cria o Plano Municipal de Educação e
Vanilde Maria de Carvalho Rios.
solicitando que seja encaminhado à Câmara de Vereadores em caráter de urgência para a sua aprovação.
29/05/2015 Ofício nº 091/2015 – ADM/GAB/CG – Prefeito Edemilton dos Santos
Rios.

O ofício do prefeito do município encaminhando para a Câmara Municipal o Projeto de Lei que cria o
Plano Municipal de Educação para aprovação do legislativo.

23/03/2015 Ofício de º 61/2015 – Presidente da Câmera José Maciel da Cunha Filho.

O presidente da Câmera Municipal de Várzea da Roça encaminha o PME para que seja sancionado pelo
prefeito.

10/06/2015 Ofício 001 /2015 – Grupo Colaborativo do PME – Alcione Ferreira da
Cruz e Márcia Santos da Silva.

O Grupo Colaborativo compreendendo a importância da elaboração do PME para o município faz algumas
recomendações para o encaminhamento da aprovação do Plano e entrega impresso e em versão online o
Projeto de Lei do PME de Várzea da Roça para a apreciação e aprovação.

24/06/2015 Plano Municipal de Educação de Várzea da Roça – Lei Nº 427 /2015.

Aprova o Plano Municipal de Educação - PME do município de Várzea da Roça.

11/06/2013 Plano de Ação do Grupo Colaborativo - Etapa I – Diagnóstico do Apresenta a metodologia, o cronograma e as atividades que foram desenvolvidas pelo Grupo Colaborativo
Município.
no processo de elaboração do PME durante a I Etapa de Elaboração do PME – Diagnóstico do Município.
20/07/2013 Memórias do processo de construção do PME do município de Várzea da A memória elaborada possibilita uma reflexão do Grupo Colaborativo no processo de elaboração da I
Roça. Etapa I – Diagnóstico do Município, p.1-3.
Etapa de Elaboração do PME – Diagnóstico do Município.
26/07/2013 Plano de Ação do Grupo Colaborativo - Etapa II – Diagnóstico da Descreve a metodologia, o cronograma e as atividades desenvolvidas pelo Grupo Colaborativo e
Educação.
Comissões Representativas no processo de elaboração do PME durante a II Etapa de Elaboração do PME –
Diagnóstico da Educação.
13/09/2013 Memórias do processo de construção do Plano Municipal de Educação – O relato das reflexões do Grupo Colaborativo e Comissões Representativas imprime uma lógica de
PME do município de Várzea da Roça. Etapa II – Diagnóstico da responsabilização dos participantes dos grupos no desenvolvimento dos trabalhos durante o período de
Educação, p.1-7.
elaboração da II Etapa de Elaboração do PME – Diagnóstico da Educação.
08/12/2014 Plano de Ação do Grupo Colaborativo - Etapa III – Metodologia para Delineia a estratégia metodológica, o cronograma e as atividades que foram desenvolvidas pelo Grupo
construção das Metas e Estratégias.
Colaborativo e Comissões Representativas no processo de elaboração do PME durante a III Etapa de
Elaboração do PME – Metas e Estratégias do PME.
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MEMÓRIAS - PLANOS DE AÇÃO - ATAS

EMENTA

23/08/2013 Memória da reunião com o GC e as CR para a apresentação dos textos das Relata como foram desenvolvidas as atividades de diagnóstico e estabelecimento de metas e estratégias de
modalidades de Educação, p.1-2.
cada etapa e modalidade da educação por cada Comissão Representativas.
15/11/2013 Memórias do processo de construção do PME do município de Várzea da As reflexões do Grupo Colaborativo e das Comissões Representativas no desenvolvimento dos trabalhos
Roça. Etapa III – Metodologia para construção das Diretrizes, Metas e apresentam divergências no processo de elaboração, na forma de organização e na convocação para a
Estratégias, p.1-3.
participação da III Etapa de Elaboração do PME – Metas e Estratégias do PME.
23/08/2013 Ata da IV reunião do Plano Municipal de Educação – PME, p.1.

A reunião foi realizada com o objetivo se ser apresentado ao GC os textos que foram elaborados pelas CRs:
EJA, Educação Especial, Educação Profissional, Educação do Campo e Ensino Médio.

01/04/2015 Ata da reunião do Plano Municipal de Educação - PME: Diretrizes e Discutir as metas e definir as estratégias do PME com os Coordenadores, Gestores Escolares, Conselho
Metas – Meta 1 e 2.
Tutelar e CR da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
06/04/2015 Ata da reunião do Plano Municipal de Educação – PME: Metas e Analisar a meta nacional, os indicadores do município para traçar as metas e estratégias de forma coerente.
estratégias. Meta 3, 8 e 9, p. 1-2.
A atividade teve a participação do Sindicato dos Trabalhadores da Educação - APLB, Conselho Tutelar, a
CR do Ensino Médio e EJA.
Ata da reunião do Plano Municipal de Educação – PME. Apresentação do As comissões representativas apresentaram as metas e estratégias para o Grupo Colaborativo e discutiram
PME: Metas e Estratégias. Metas 4 e 10.
sobre a viabilidades delas.
15/04/2015 Ata da reunião do Plano Municipal de Educação – PME: Metas e Concluir as metas e estratégias do PME – Meta 11 até a 20. A reunião teve a participação dos Sindicato dos
estratégias. Metas 11 – 20.
Trabalhadores da Educação - APLB, dos Coordenadores, Gestores Escolares e Conselho Tutelar.
29/05/2015 Ata da reunião do Plano Municipal de Educação – PME. Apresentação do O objetivo desta reunião foi apresentar o Plano Municipal de Educação aos vereadores da Câmara
PME: Metas e Estratégias. Com a Câmara Municipal de Vereadores e Municipal de Várzea da Roça.
grupo colaborativo.
2015

Ata da reunião do Plano Municipal de Educação – PME: Diretrizes e O objetivo desta reunião foi para apresentar o estágio atual do plano, fazer uma retrospectiva de como
metas.
ocorreu este processo, e apresentar as metas e estratégias que foram consolidadas pealas Comissões
Representativas discutido a viabilidade técnica e financeira para execução de cada uma delas e a devida
articulação entre as metas estabelecidas na Lei 13.005 do PNE com os Sindicatos: APLB, o Sindicato dos
Profissionais da Educação de Várzea da Roça e as demais categorias dos profissionais da educação do
município. O objetivo desta reunião foi identificar as convergências e divergências para resolver e otimizar
o tempo durante a Audiência Pública.

27/04/2015 Memória da 4ª formação do Plano Municipal de Educação – PME, p.1-2.

Construção da Seção de Acompanhamento / Avaliação e preparação da Consulta Pública. Nesta memória
consta a elaboração do regimento da audiência pública, onde descreve a metodologia adotada para a
realização da consulta pública do PME de Várzea da Roça, define atribuições para os GC e CR’s.

03/06/2015 Ata da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação, p.1-2.

O texto descreve a dinâmica, os desafios e a metodologia de como foi realizada a Audiência Pública do
Plano Municipal de Educação - PME no município de Várzea da Roça.

24/06/2015 Lei Nº 427 / 2015 Plano Municipal de Educação.

Esta lei aprova o PME de Várzea da Roça Bahia em cumprimento ao PNE Lei n.º 13.005/2014.
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ANEXO A - Termo de Compromisso de Cooperação Técnica
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ANEXO B – Decreto n.º 258, de 29 de maio de 2013, Prefeitura Municipal de Várzea
da Roça, Bahia
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ANEXO C – Portaria n.º 007-A, de 16 de janeiro de 2014
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ANEXO D - Regimento interno da audiência pública do Plano Municipal de Várzea da Roça
- Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Estado da Bahia
Praça da Bandeira, 125 – Centro
CNPJ – 13.896.758/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE VÁRZEA DA ROÇA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com o estabelecido
no art.30 da Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 9. 394/96 que trata das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e Plano Nacional de Educação que institui o presente Regimento
Interno da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação do município de Várzea da
Roça com o intuito de fixar procedimento capaz de efetivar a melhor condução dos trabalhos
inerentes ao ato.
Parágrafo único. Audiência Pública de que trata este Regimento Interno será realizada em 03
de junho de 2015, das 8:00 às 17:00 horas.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º. A Audiência Pública terá os seguintes objetivos:
IIIIIIIVVVI-

Apreciar o Documento- Base do PME;
Debater sobre a elaboração, implementação e avaliação do PME;
Observar se o Documento-Base articula-se com as políticas
educacionais, com as demais políticas sociais, particularmente as
culturais;
Analisar se o Documento-Base contempla as necessidades específicas
das populações do campo, asseguradas à equidade educacional e
diversidade cultural;
Observar se o Documento-Base está garantindo o atendimento das
necessidades específicas na educação especial;
Observar se existe articulação intersetorial para efetivação das metas e
estratégias do PME.

Art. 3°. A Audiência Pública é um mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo,
aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes,
bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações
físicas do local.
§ 1˚. Na Audiência Pública um das finalidades é democratizar, conferir transparência e
assegurar a participação popular, conforme princípios estabelecidos na Constituição Federal
de 1988.
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§ 2˚. A todos os participantes da Audiência Pública será permitido o acesso à solenidade de
abertura, as palestras, atividade artístico-culturais, bem como os grupos de discussões.
§ 3˚. Na Audiência Pública os participantes ao apreciar os dados sociais e educacionais da
análise situacional do Município e da Educação, as metas e estratégias que constam no
Documento-Base do PME, podem trazer sugestões, críticas para submeter ao crivo popular,
possibilitando a implementação das propostas previamente expostas.
Parágrafo único. Quando não houver consenso, às decisões serão encaminhadas ao debate e
serão aprovadas por maioria simples dos votos.
Art. 4o. O público presente deverá fazer o credenciamento e assinar lista de presença, que
conterá:
I - data, horário e motivo da audiência;
II - nome legível;
III - nº do documento de identificação;
III - segmento a que pertence;
IV - assinatura.
Parágrafo único. No credenciamento deverá ser entregue a programação da Audiência
Pública.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA
Art. 5º. A Audiência Pública será presidida pelo Secretário de Educação, ou por pessoa
designada por ele, com o apoio do Grupo Colaborativo do PME.
Art. 6°. São prerrogativas do Secretário de Educação ou pessoa designada:
I – realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da respectiva Audiência
Pública ordenando o curso das manifestações;
II – decidir sobre a pertinência das manifestações;
III – dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da respectiva
Audiência Pública, bem como sua reabertura ou continuação, quando conveniente, de ofício
ou a pedido de algum participante;
IV- alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário e útil.
V- apresentar o escriba e relator da Audiência Pública.
Art. 7°. São atribuições do escriba e relator:
I - inscrever os participantes que manifestarem interesse em pronunciar-se, de acordo com a
ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III - registrar o conteúdo das intervenções;
IV - sistematizar as informações;
V - elaborar a ata da respectiva Audiência Pública;
VI – arquivar a documentação produzida da respectiva Audiência Pública.
CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES
Art. 8º. Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão ou cidadã, sem
distinção de qualquer natureza, interessados em contribuir com o processo de discussão do
Documento – Base do PME do município de Várzea da Roça.
Art. 9º. São direitos dos participantes:
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I - manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência
Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública;
III - fazer propostas e sugerir alterações no Documento-Base no município de Várzea da
Roça, mencionados no Artigo 3o e no § 2˚.
Art. 10. São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regimento Interno da Audiência Pública;
II - atender o momento, tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da Audiência Pública e seus
organizadores;
IV – assinar a lista de presença, conforme previsto no art. 4˚.
Art. 11. É condição para a participação oral ou por escrito nos debates, a prévia inscrição.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.
Art. 12. A inscrição deverá ser realizada após a apresentação do Documento- Base, através da
ordem de inscrição, que será administrada pelo Relator da Audiência Pública e encerrar-se-á,
após a exposição do tema.
CAPÍTULO IV
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 13. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – apresentação do Regimento Interno da Audiência Pública;
II – exposição, por parte do responsável, da proposta do Documento-Base do município.
III – análise das informações expostas nos painéis discursivos;
IV – debates;
V – encerramento.
Art. 14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro.
Art. 15. Concluídas as exposições e as intervenções, o Secretário de Educação dará por
concluída a respectiva Audiência Pública.
Art. 16. Ao final da Audiência Pública será lavrada ata que será subscrita pela pessoa
designada para esta função, devendo ser anexadas a estas as listas de presença e,
posteriormente, publicadas na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Educação
http://varzeadaroca.ba.gov.br
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
o
Art. 17 . As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a
respectiva Audiência Pública terão caráter consultivo.
Várzea da Roça, 03 de junho de 2015.
VANILDE MARIA DE CARVALHO RIOS
Secretária de Educação do Município de Várzea da Roça
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ANEXO E – Lei Municipal n.º 427/2015 Institui o Plano Municipal de Educação de Várzea
de Roça, Bahia
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