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RESUMO 
 
 
Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa Políticas para Educação Básica e 
Superior e discute o Plano Nacional de Educação de 2001 e o Plano Municipal de 
Educação de Itajaí de 2004. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o nível de 
consistência interna, bem como o de congruência entre ambos. Este estudo de 
caráter qualitativo usou do método de análise documental para a construção de um 
quadro conceitual, buscando, por meio deste, caracterizar o nível de consistência 
interna dos planos e de congruências entre eles. Para isso, foi utilizado o seguinte 
referencial teórico para embasar as discussões: quanto a políticas públicas, Libâneo, 
Oliveira, Mirza (2006), Peroni (2008), Arretche (1999); quanto ao sistema de ensino 
e ao plano de educação, Saviani (1999, 2008), Dourado (2010), Didonet (2000). 
Dentro dos planos de educação, focou-se na análise dos capítulos correspondentes 
à educação infantil, ao ensino fundamental, ao financiamento e à gestão da 
educação, por entender que estes são os temas comuns mais importantes dos 
planos, quando se trata da educação na esfera municipal. Assim, pode-se dizer que, 
quanto à consistência interna, os dois planos assemelham-se, guardada as devidas 
proporções quanto à abrangência, pois, dentro de seus capítulos, no confronto entre 
as diretrizes estipuladas e as metas propostas, eles apresentam um bom nível de 
consistência interna, salvo no capítulo referente ao financiamento que nos dois 
planos, no PNE e no PME, em virtude dos vetos, não apresentam as garantias 
financeiras para a operacionalização do plano no seu todo, o que leva a constatar 
que os planos são inconsistentes na sua totalidade, em vista de eles não 
apresentarem as condições necessárias para a materialização dos seus objetivos 
gerais. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Planos de Educação. Educação Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
The present study is linked to the line of research Policies for Basic and Higher 
Education.  It discusses the National Education Plan - 2001 (PNE) and the Municipal 
Education Plan of Itajaí – 2004 (PME). The objective was to determine the level of 
internal consistency, and the congruence between them. This study uses a qualitative 
approach, with the method of document analysis for the construction of a conceptual 
framework, seeking to identify the internal level of consistency of the plans and the 
congruencies between them. The following theoretical background was used as the 
basis for the discussions: on public policies, Libâneo, Oliveira, Mirza (2006), Peroni 
(2008) and Arretche (1999); and on the education system and the education plan: 
Saviani (1999, 2008), Dourado (2010), Didonet (2000). Within the education plans, 
the focus was on analyzing the chapters corresponding to early childhood education, 
elementary education, financing, and management of education, as these are the 
most important common themes of the plans when it comes to education in the 
municipal sphere. Thus, it could be said that in terms of internal consistency, the two 
plans are similar, retaining the due proportions in terms of their scope, as within these 
chapters, in the comparison of the stipulated guidelines and proposed goals, they 
present a good level of internal consistency, except in the chapters on financing 
which in both plans – the PNE and the PME, due to vetoes,  do not present the 
financial guarantees for the operationalization of the plan as a whole, which leads to 
the observation that the plans are inconsistent in their entirety, as they do not present 
the necessary conditions for the accomplishment of their overall goals. 
 
Keywords: Public policies. Education Plans. Basic Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 O elemento central no meu interesse em estudar as políticas públicas para a 

educação passa pela minha formação. Hoje, tendo como atividade profissional o 

magistério em uma escola pública, ser sujeito desse meio impele-me a discorrer 

sobre esse tema, pois, no dia a dia da escola, deparo-me com vários 

questionamentos e embates sobre a situação da educação pública, seu contexto e 

suas possibilidades de mudança. Isso me leva a buscar uma maior compreensão 

dos mecanismos de formulação, proposição e implementação das políticas públicas 

de educação, mais especificamente no âmbito da educação pública municipal, por 

ser nesse espaço que atuo.  

 Parto, então, da compreensão de que Política Pública é a sistematização de 

um planejamento e a proposição de objetivos, metas e ações pelas diferentes 

esferas governamentais (nacional, estadual ou municipal), visando atender uma 

necessidade ou expectativa da população, ou parte dela, dentro das prioridades que 

os governantes estabelecem como agenda política. A proposição dessa agenda 

política e sua implementação pode ser compartilhada e consentida pela maioria da 

população ou não. 

 Em uma república representativa em que há um distanciamento da população 

em geral de seus representantes legais (presidente, governadores, prefeitos, 

deputados, senadores e vereadores), e não se tem um histórico de participação e 

acompanhamento das ações dos seus representantes eleitos, na maioria das vezes, 

a tomada de decisão, no que tange às políticas públicas, faz-se sem uma 

participação efetiva da população - salvo quando precipitada por eventos de forte 

apelo popular que tomam uma repercussão muito grande, principalmente na mídia, 

ou em resposta a movimentos sociais, a sindicatos e a grupos civis organizados, os 

quais atuam a fim de assegurar benefícios e direitos a suas classes.  

As políticas públicas para a educação não são exceção à regra, mesmo 

sendo constantemente tema da mídia. Apesar do destaque que essas políticas têm 

recebido nos últimos anos, motivo de noticiários, artigos jornalísticos e 

documentários, não se nota grande preocupação com esse assunto na comunidade 

escolar. Assim sendo, atinge pequena repercussão no meio social, o que leva a ficar, 

na maioria das vezes, a discussão e a preocupação em relação às políticas públicas 

para essa área circunscritas a alguns grupos com interesses diretamente ligados a 



 

 

este meio: sindicatos, universidades e associações profissionais. 

É nessa perspectiva que vejo um grande abismo entre a proposição de 

politicas públicas para a área de educação e a comunidade escolar. Esse 

distanciamento histórico, até cultural da população, como um processo de alienação, 

frente às tomadas de decisões dos governantes (políticos), talvez explique, em 

parte, o ceticismo e o imobilismo dos profissionais da educação no espaço escolar 

diante das políticas propostas, pouco alterando suas práticas em sala de aula e 

atitudes ao ocupar uma função de direção na unidade escolar. Isso me leva a supor 

que há uma relação entre o distanciamento da tomada de decisão e a refratariedade 

dos profissionais da educação, ou seja, quanto maior a distância, maior o potencial 

de refração, maior o abismo entre as políticas propostas e a ação dos profissionais 

da educação, contribuindo com a reprodução do status quo vigente.  

  Daí a necessidade dos proponentes de políticas públicas entenderem que se 

não houver mais participação e comprometimento dos profissionais da escola, 

mesmo havendo vontade política dos proponentes, as proposições podem tornar-se 

inócuas. Sendo a escola o local da efetivação das políticas, e a sala de aula o centro 

do sistema de ensino, devem-se buscar mecanismos para a real integração destas 

na discussão e planejamento de politicas públicas para a área, pois como citam 

Libâneo, Oliveira e Mirza: 

 
A escola é o coração do sistema de ensino e a sala de aula o coração da 
escola, obviamente inseridas em contextos socioculturais e institucionais. A 
gestão do sistema de ensino terá pouca eficácia se não partir de uma 
premissa muito simples: o nuclear da escola é a qualidade e eficácia dos 
processos de ensino e aprendizagem na promoção dos melhores resultados 
de aprendizagem. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; MIRZA, 2006, p.121). 

 
  
 Para isso, é necessário um pacto dos indivíduos envolvidos para estabelecer-

se uma nova forma de gerir o processo educacional, partindo do núcleo escolar 

(administrador, professores, funcionários, alunos e pais), respeitando o local para 

projetar um sistema que dê unidade às partes e represente o todo. Partindo dessa 

vivência, busco aprofundar os meus conhecimentos sobre políticas públicas da 

educação, para, até dentro do possível, contribuir com esse campo de pesquisa. 

 Em meio às discussões e aos debates atuais sobre a qualidade da educação 

pública, a formação e a valorização do magistério, há necessidade de uma política 

de financiamento mais efetiva, com maior participação no investimento em educação 

básica por parte da União; da avaliação da implementação do Plano Nacional de 



 

 

Educação (2001-2010); da discussão do novo Plano Nacional de Educação (2011–

2020), hoje para aprovação no Congresso Nacional. 

 É nesse ponto que gostaria de deter-me para uma análise mais detalhada 

sobre o Plano Nacional de Educação (PNE). Entendo ser esse um dos elementos 

mais importantes no campo de politicas públicas para a educação, por ser um 

mecanismo de proposição de metas e de objetivos para a educação nacional 

atingindo todos os níveis e esferas governamentais. Isso se caracteriza, também, 

pelo seu tempo de duração e por ser objetivamente uma política de estado e não de 

governo, pois é planejada para durar vários mandatos, ou seja, para a execução por 

mais de um governo. Dessa forma, forma-se um elemento chave como Política 

Educacional.  

 
O Plano Nacional de Educação se torna, efetivamente, uma referência 
privilegiada para se avaliar a politica educacional aferindo o que o governo 
está considerando como fato, prioritário, para além dos discursos 
enaltecedores da educação, reconhecidamente um lugar comum nas 
plataformas e programas políticos dos partidos, grupos ou personalidades 
que exercem ou aspiram a exercer o poder político. (SAVIANI, 1999, p. 2). 

  
 
 Presente desde 1934 na Constituição Brasileira, por força da repercussão do 

Manifesto dos Pioneiros, mas se efetivando como proposta legal (lei) em 9 de janeiro 

de 2001 pela lei nº 10.172, o PNE passa a ter um caráter preponderante no cenário 

das políticas educacionais, tanto por seu caráter legal, como por definir metas para 

execução e objetivos para nortear as políticas educacionais nos diferentes níveis, 

modalidades de ensino e esferas administrativas, com a possibilidade de 

acompanhamento e avaliação das ações dos administradores. O PNE pode servir 

como base garantidora de outras políticas públicas para a Educação, que vêm 

nortear uma ação sistematizada e coesa nas diferentes esferas da federação.  

 Como desdobramento lógico, o PNE determina que as demais esferas 

administrativas - Estados, Distrito Federal e municípios, com base no PNE -, 

elaborem seus planos decenais correspondentes, devido à necessidade de 

adequações ao nível de desenvolvimento e às necessidades encontradas nas 

diferentes regiões e localidades da federação. 

Hoje, o atendimento das etapas de educação infantil e fundamental na rede 

pública está predominantemente ao encargo dos municípios. O último Censo 

Escolar da Educação Básica (INEP, 2010) mostra que o total de matrículas no Brasil 

é de 34.139.416, sendo atendidos pelos Municípios 23.177.624 alunos e pelos 



 

 

Estados 10.961.792. Esse fenômeno já se desenhava desde as primeiras 

Constituições do Brasil, visto que a educação fundamental e infantil ficaria ao 

encargo das esferas subnacionais. Entretanto, foi mais recentemente que essa 

situação intensificou-se, principalmente com a adoção de políticas públicas para a 

garantia de acesso à educação, compreendendo esta como um direito universal.  

Dentre a adoção de políticas que vão ao encontro da universalização de 

direitos sociais, está a educação a qual teve, como descreve Weber (2003), dois 

momentos: um primeiro sob influência da redemocratização do país, de caráter 

preponderantemente interno, que ocorreu em várias experiências em diferentes 

estados e municípios, com pouca intervenção do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC); e outro que se deu a partir da década de 1990, mais claramente a partir de 

1995, quando o MEC passa a coordenar as políticas nacionais de educação, sob 

forte influência externa, via acordos internacionais e adoção de políticas já em 

vigência em outros países. 

 É na década de 1990 que se passa a vivenciar, cada vez mais, a influência da 

crise do capitalismo nas políticas de Estado, com o agravamento da adoção de 

medidas neoliberais e suas estratégias reativas que, segundo Peroni (2008), “[...] 

redefinem o papel do Estado, e diminuem a sua atuação como executor das políticas 

sociais. Vivemos, portanto, a tensão entre ter conquistado direitos, inclusive na 

legislação, mas a dificuldade de implementá-los”. São políticas que seguem o 

discurso hegemônico do capital de que o problema central para gerir as políticas 

sociais é a incompetência e o tamanho do Estado. 

No Brasil, foi na década de 1990, mais efetivamente no governo Fernando 

Henrique Cardoso, que se aplica a Reforma do Estado, na qual vigora a lógica 

gerencial para o Estado sobre o princípio do discurso liberal - diminuir a participação 

do Estado no atendimento das demandas sociais, como coloca Arretche: 

 
No Governo Fernando Henrique Cardoso, foi significativamente alterada a 
distribuição de competências entre municípios, estados e governo federal 
para a provisão de serviços sociais [...]. Além disso, a totalidade dos 
serviços de atenção básica foi transferida para os municípios, assim como 
se operou uma significativa municipalização da oferta de matrículas no 
ensino fundamental. Em conjunto, essas mudanças implicam expressiva 
transferência de funções de gestão para os municípios [...]. A agenda de 
reformas do Governo Fernando Henrique Cardoso objetivou [...] 
descentralizar a alocação dos recursos federais e introduzir princípios de 
mercado para a provisão de serviços. (ARRETCHE, 2002, 31-32). 

 
 



 

 

 Ao entender que a crise é sim do capitalismo e que este a inflige ao Estado, 

Peroni refere 

 
[...] defendemos a tese contrária de que a crise atual não se encontra no 
Estado, é uma crise estrutural do capital. As estratégias de superação da 
crise como o Neoliberalismo, a Globalização, a Reestruturação Produtiva e 
a Terceira Via é que estão redefinindo o papel do Estado. (PERONI, 2008). 

 
 
 O espaço educacional é um fértil campo de disputa ideológica, onde se 

observa, na educação nacional, desde os primórdios, a tendência de falta de um 

maior comprometimento do Estado Nacional com o financiamento e a gestão da 

educação infantil e do ensino fundamental, relegando essas etapas da educação 

formal às esferas subnacionais, principalmente aos municípios.  

Podem-se localizar aí dois campos de disputa: o do discurso neoliberal e o do 

discurso dos profissionais e teóricos críticos. No neoliberal, a descentralização e a 

autonomia são vistas como mecanismo de aumento de eficiência e resultados sem 

necessariamente um incremento de recursos, seguindo, assim, uma política fiscal de 

desoneração do Estado a qual vem sendo qualificada como reforma do Estado. Já 

no outro polo, no discurso dos profissionais e teóricos críticos, vê-se uma 

possibilidade de autonomia, um mecanismo de democratização, levando à 

possibilidade de as comunidades escolares definirem seus caminhos, respeitando as 

condições mínimas previstas pela legislação. 

 Vislumbra-se a possibilidade de um alargamento desse campo crítico e a 

tomada de consciência dos seus atores, principalmente nas escolas - “quebra do 

potencial de refração”. Para isso se faz necessária a utilização de instrumentos que 

estão mais perto desses profissionais, em que a discussão e implementação do 

Plano Municipal de Educação (PME) passa a ser um espaço adequado para isso. 

  Dessa maneira, pode-se visualizar um espaço para superação dos problemas 

atuais, possibilitando um maior engajamento dos sujeitos envolvidos, sendo o local 

mais propício ao fomento de reformas ou autorreformas, como descreve Vieira: 

 
As reformas em geral são associadas ao Estado enquanto agente 
educativo, situando-se na esfera de ação da sociedade política e dos 
governos. A aquisição do sufixo “auto” à palavra, porém, impõe redefinir seu 
significado, uma vez que o mesmo atribui ao termo conotação distinta 
daquela que costuma lhe ser atribuída. Se as reformas situam-se no âmbito 
do Poder Público, seria possível afirmar que as autorreformas dizem 
respeito à sociedade civil? (VIEIRA, 2010, p. 3).  

 
 



 

 

 O Sistema Municipal de Ensino é o espaço de disputa mais próximo e mais 

suscetível à influência dos profissionais da educação e da comunidade escolar. 

Deve-se passar a ver o poder local como proponente de políticas públicas, 

prioritariamente políticas de Estado (duradoura), não só de governo (pontual). A 

Secretaria de Educação tem com função a articulação entre as escolas e a 

comunidade, quanto ao pensar metas e maneiras de ação para alcançar uma 

evolução no quadro educacional, quebrando, assim, o ciclo de mera mantenedora e 

assumindo o papel de fomentadora de novas políticas públicas. 

 Ressalta-se que uma educação de qualidade remete, necessariamente, a 

uma qualificação dos espaços, dos materiais didáticos, dos processos educativos, 

da valorização e da capacitação dos profissionais envolvidos e plena participação da 

comunidade escolar. Só assim será possível alcançar tal ideal. Para tal, faz-se 

necessário assegurar às escolas condições de autonomia no processo de ensino-

aprendizagem, na gestão administrativa e financeira, subvertendo a lógica atual, 

possibilitando aos profissionais da escola tomar parte das decisões e terem 

consciência do papel importante que devem ocupar como propositores de políticas 

públicas. 

 Nesse sentido, o tema que perpassa esta discussão é a construção da 

agenda, da formulação e da implementação de politicas públicas para a educação 

dentro do âmbito municipal. Ao analisar as proposições de políticas perenes para a 

educação, entende-se que só com políticas perenes e com profissionais da 

educação que tenham tempo para absorvê-las, para compreender suas implicações 

e seus desdobramentos de forma a intervir, transformá-las e aplicá-las 

conscientemente, possibilitar-se-á o rompimento do círculo vicioso do eterno 

recomeçar, a cada eleição e a cada nova administração. Dessa forma, faz-se 

necessária a adoção de políticas públicas a médio e longo prazo, que levem em 

consideração a complexidade que é a educação escolar, os seus desdobramentos e 

o seu papel social. 

A partir desse entendimento, busca-se analisar a proposição de políticas públicas 

para a área de Educação Básica, nas etapas da educação infantil e do ensino 

fundamental, a começar pelo estudo dos planos de educação propostos: Plano 

Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação. Os planos situam-se como 

marco na proposição de metas e de objetivos para a educação. Dentro da 

representação de escala, em que o Plano Nacional está situado de forma a cobrir 



 

 

todas as esferas, os níveis e as modalidades da educação brasileira, ele pode ser 

caracterizado como uma macro política. Já o Plano Municipal, restrito tanto às 

etapas da educação infantil e do ensino fundamental, quanto à abrangência de seu 

território, pode ser caracterizado como uma micro política.       

Este estudo caminha em direção à possibilidade de visualizar-se ou não um 

Sistema de Educação, em um Estado federativo como é o caso do Brasil, na 

existência de políticas públicas para a educação que coexistam de maneira 

complementar e coerente entre os diferentes entes da federação. Assim, tem-se 

como objetivo nesta pesquisa: Caracterizar o nível de consistência interna dos 

planos de educação, bem como o de congruência entre os planos: Plano Nacional 

de Educação e Plano Municipal de Educação. Para alcançar tal objetivo busca-se 

responder ao seguinte questionamento: Qual o nível de consistência interna do 

Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação e de congruência entre ambos? 

Busca-se, então, a construção de um referencial de análise que contribua 

com a compreensão desse evento, principalmente com o desvelamento de novas 

questões e interrogações sobre esse campo de estudo, de maneira que se abram 

diferentes possibilidades.  

Para responder a essas preocupações, esta pesquisa está assim estruturada 

na sequência dessa introdução: no capítulo seguinte, a metodologia, a qual 

descreve os mecanismos de análise da pesquisa. O capítulo 3 trata de uma breve 

incursão dentro do tema políticas públicas, buscando maior compreensão sobre o 

assunto. No capítulo 4, Do Plano Nacional de Educação ao Plano Municipal de 

Educação de Itajaí, apresenta-se um olhar sobre a consistência interna desses 

planos bem como a congruência entre eles. As considerações finais, capítulo 5 deste 

trabalho, vêm no intuito de apresentar e discutir os resultados desta pesquisa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA  
 

  
 A partir da escolha do problema que fora investigado, a instrumentalização 

desta pesquisa passa pela definição do cenário a ser estudado e analisado. O foco 

deste estudo centra-se nas proposições de políticas públicas para a educação 

básica no âmbito municipal, em virtude de ser no âmbito municipal que se 

encontram, hoje, a maior porcentagem das matrículas para a educação infantil e 

ensino fundamental - etapas da educação básica que se pretende analisar. Outro 

fator relevante para centrar a análise nesse segmento, quando se tratam de políticas 

públicas, é a proximidade entre os propositores e os executores na esfera municipal, 

devido ao fato de estarem situados geograficamente e dentro de um contexto 

econômico e social com menor distanciamento.  

A partir disso, foi selecionado como cenário da pesquisa o município de Itajaí, 

localizado na foz do Rio Itajaí-Açu, litoral norte de Santa Catarina, tanto pela 

relevância desse município frente aos demais da região, bem como por ter sido o 

primeiro município da região a criar/sancionar seu Plano Municipal de Educação. 

  Fundado em 1824 pela localização estratégica, a foz do rio Itajaí-Açu, 

servindo de passagem para as primeiras colônias no interior do Vale, desenvolveu-

se rapidamente, tendo como principal colonização étnica a luso-açoriana, marcando 

a cultura e as tradições populares locais. Itajaí atingiu o status de cidade no ano de 

1860. 

 Hoje, com população de 183.373 habitantes (BRASIL, 2010), a cidade conta 

com a maior rede escolar da região. A rede municipal de educação possui 40 

escolas de ensino fundamental e 57 centros de educação infantil, com um total de 

matriculas de 26.070 alunos, distribuídas em 7.576 na educação infantil, 17.740 no 

ensino fundamental e 754 no EJA. (ITAJAÍ, 2011). 

Sendo o maior município da região, Itajaí abriga a Associação dos Municípios 

Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), esta 

responsável pela formação de um grande número de profissionais da educação, 

que, hoje, atuam na região, sendo uma referência para os demais municípios quanto 

à proposição de políticas públicas em educação.  

 Definido o local, passa-se à busca de uma melhor compreensão do evento 

central a ser pesquisado, em que se analisarão os planos de educação: Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, sancionada em 9 de janeiro de 2001, e 



 

 

o Plano Municipal de Educação (PME), Lei nº 4001, sancionada em 20 de novembro 

de 2003. Ressalta-se que não se fará uso do Plano Estadual de Educação (PEE) em 

virtude de, até a realização dessa pesquisa, este não ter, ainda, sido sancionado. 

 
 
2.1 MATRIZ ANALÍTICA 
 
 
 A presente pesquisa, de caráter qualitativo, tem como fundo a análise dos 

planos de educação, por considerá-los como um dos principais mecanismos de 

proposições de políticas públicas para a educação. Utilizar-se-á o método de análise 

documental, visando a construção de um quadro conceitual, que possibilite fazer um 

cruzamento das informações retiradas dos documentos oficiais, a saber: Plano 

Nacional de Educação (PNE, 2001) e Plano Municipal de educação (PME, 2003). 

Da coleta dos dados, por se tratarem de documentos de domínio público, 

estes se encontram a disposição em diferentes fontes: Secretaria de Educação, 

bibliotecas e Internet, facilitando o seu acesso e sua manipulação. 

 A partir da análise dos planos de educação, foram extraídas as informações 

pertinentes à Educação Básica. Os capítulos dos planos analisados dizem respeito 

às diretrizes, aos objetivos e às metas para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental, bem como para a Gestão e para o Financiamento da educação. 

  Em um primeiro momento, faz-se a exposição das diretrizes, objetivos/metas 

de cada capitulo do PNE e do PME, em que se buscou detectar as principais 

diretrizes propostas para cada capitulo do plano. Na sequência, foi construído um 

quadro conceitual com o intuito de facilitar o cruzamento das informações no qual se 

apresentam e classificam os objetivos/metas para cada capítulo do plano. 

A construção do quadro conceitual fez-se a partir da criação de critérios para 

a classificação das informações que se levantaram da análise dos documentos, 

onde se destacarão as informações fundamentais que demonstrem propostas de 

políticas e de metas de ação claras para a educação básica - aqui compreendidos a 

educação infantil e o ensino fundamental. As proposições contidas serão divididas 

em categorias, possibilitando que se verifiquem o nível de relação das proposições 

contidas nos planos, bem como a análise da coerência interna entre as diretrizes e 

os objetivos/metas apresentados dentro de cada plano. 

 



 

 

Para a construção do quadro conceitual foi necessária a criação de uma 

classificação dos Objetivos/Metas do PNE e do PME em referência ao tipo de 

ações/programas/projetos necessários para atingir seus objetivos, bem como a 

competência para sua execução. Para isso, foi preciso definir os critérios para 

classificação dos Objetivos/Metas em função das ações/programas/projetos 

necessários, como definido no quadro 1 que segue: 

 
Quadro 1 – Critérios de classificação das metas dos planos de educação 

Indicadores de ação Finalidade 

1 - Manutenção e Funcionamento  Ações como: manutenção e adaptação predial; aquisição de 
material de consumo e pedagógico,      salários e encargos, 
uniformes, merenda escolar, despesas com transporte  
escolar, manutenção de programas, entre outros. Que 
vissem a melhoria do atendimento. 

2 - Formação e Capacitação Ações como: cursos ou convênios para formação e 
capacitação dos servidores. 

3 - Ampliação da Rede Ações como: novas construções ou ampliações da rede 
física, aumento do quadro de pessoal. Necessárias para 
ampliação de vagas e universalização do atendimento. 

4 - Valorização do Magistério Ações como: adoção de pisos salariais e criação de planos 
de carreira. 

5 - Normatização Ações de normatização que visem: regulação, controle e 
padronização das ações necessárias ao desenvolvimento 
da educação. 

Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 
 
 
Para facilitar a visualização dos objetivos/metas, bem como sua respectiva 

classificação a partir dos critérios expostos no Quadro 1, elaborou-se o desenho do 

quadro 2 que segue: 

 
 

Quadro 2 – Classificação das metas conforme seu indicador de ação 
Meta PNE/PME – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental Indicador de ação Competência 

Descrição do Objetivo/Meta Especifico para meta Federal/ 
Municipal 

   
Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

 
 

Na sequência do trabalho, parte-se da exposição das diretrizes e do quadro 

de objetivos/metas de cada capitulo do plano, para traçar um exame da consistência 

interna entre suas partes e do todo, com o intuito de verificar se o plano apresenta 

um discurso coeso e linear na direção de alcançar seus objetivos. 



 

 

Com a execução dessa primeira parte (análise da consistência interna), parte-

se para o segundo momento, o qual consiste em verificar o nível de congruência 

entre os planos nacional e municipal. Dentro da perspectiva de relação causa e 

efeito, esses planos apresentam-se integrados dentro de um mesmo “sistema” 

(Sistema Nacional de Educação), tendo a mesma intencionalidade e buscando os 

mesmos fins. Trabalha-se, assim, com a ideia de que o Plano Nacional apresenta-se 

de forma norteadora para a proposição do Plano Municipal, seguindo um 

ordenamento hierárquico e de abrangência (do macro para o micro). 

Com a finalidade de facilitar a visualização mais clara das correspondências 

entre os dois planos, formulou-se o quadro 3 apresentado a seguir:  

 
 

Quadro 3 – Pareamento das metas do PNE frente às metas do PME 
Objetivo/Meta PNE 

 
Educação Infantil 

Objetivo/Meta PME 
 

Educação Infantil 
  

Objetivo/Meta PNE 
 

Ensino Fundamental 

Objetivo/Meta PME 
 

Ensino Fundamental 
  

Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 
 
 

Nesse quadro, trabalha-se com o pareamento dos objetivos/metas do PNE 

frente aos objetivos/metas do PME, que se apresentam completos nos apêndices 

deste trabalho. Nestes, busca-se constatar o nível de relação e correlação entre os 

planos no que tange a metas previstas no plano nacional para a educação básica, 

nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental, que são prioritariamente 

de responsabilidade dos municípios. 

Com a execução destes dois momentos de análise, primeiro o de consistência 

interna dos planos e, posteriormente, o de congruência entre os planos, busca-se 

alcançar o objetivo desta pesquisa: caracterizar o nível de consistência interna dos 

planos de educação, bem como o de congruência entre os dois planos: Plano 

Nacional e Municipal de Educação.  

Na perspectiva de uma construção pessoal e de contribuir com o debate na 

área de educação, vê-se, na presente temática, um relevante espaço para novas 

investigações, por entender como imprescindíveis a compreensão desses elementos 

para a construção de um Sistema Nacional de Educação.  Aqui, refere-se ao termo 



 

 

“Sistema” na sua amplitude, como descreve Saviani (2008): que tenha 

intencionalidade, conjunto e coerência, sendo, ao mesmo tempo, unívoco e 

respeitando sua multiplicidade, cuja soma das partes tem de representar o todo e 

vice-versa. 

 Na sequência, tratar-se-á das políticas públicas, buscando embasamento 

teórico para discutir as proposições contidas nos planos de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
 
 O entendimento do que são Políticas Públicas implica na compreensão de 

Estado, sendo necessário, assim, entender o papel do Estado, pois se constitui 

como a fonte de proposição de políticas públicas. O Estado, já na sua origem, 

vislumbra a divisão da sociedade em classes e, consequentemente, a disputa pelo 

poder, na tentativa de hegemonia de uma classe sobre as outras, estabelecendo-se 

a disputa pelo monopólio do poder, que pode ser adquirido pelo uso da força física 

ou de forma consentida. Afonso apresenta uma definição de Estado: 

 
Assim, como elemento mais antigo do binômio Estado-nação, o Estado tem 
já uma longa duração histórica. Tendo isso em conta, e não esquecendo 
que só poderá ser bem caracterizado por referência às mutações 
particulares que foram ocorrendo na sua configuração, natureza e funções, 
o Estado será aqui genericamente entendido como a organização política 
que, a partir de um determinado momento histórico, conquista, afirma e 
mantém a soberania sobre um determinado território, aí exercendo, entre 
outras, as funções de regulação, coerção e controlo social – funções essas 
também mutáveis e com configurações específicas, e tornando-se, já na 
transição para a modernidade, gradualmente indispensáveis ao 
funcionamento, expansão e consolidação do sistema econômico capitalista. 
(AFONSO, 2001, p.17). 
 
 

 O Estado assume como principais funções: o ordenamento jurídico e a 

efetivação das condições de bem-estar comum, dentro de um determinado território, 

sendo elemento de soberania de um Estado sobre os outros. A efetivação de tais 

funções dá-se por meio do jogo de forças entre governantes e governados, como 

apresenta Toscano: 
 

De acordo com a prioridade que o Estado dê ao exercício de um outro deste 
grupo de funções, temos um estado forte, autoritário, para, de outro lado, o 
estado do bem-estar social (Welfare State). A relação entre ambas funções 
é dialética e nenhum Estado conseguirá manter-se enquanto tal, se não 
dispuser de um aparelho coercitivo eficaz, bem como dificilmente manter-se- 
à, caso não consiga satisfazer as expectativas de, pelo menos, um setor 
ponderável do público que ele jurisdiciona (por isso que as ditaduras 
fascistas sempre procuram apoiar-se na burguesia ou nos proprietários da 
terra, ou na classe média, o que lhes assegura condições mínimas de 
enfrentar o descontentamento das outras classes). (TOSCANO, 1991, p. 
124). 

 
 
 As principais formas de Estado vistas na atualidade são: O Estado Totalitário 

que abarca, se não na totalidade, na maior parte, as tomadas de decisões sobre a 

sociedade, sendo muito pequeno o grau de influência da sociedade sobre o Estado; 



 

 

e o Estado Democrático, em que se subentende que a sociedade tem um forte poder 

de influência sobre o Estado, sendo este a representação da vontade da “maioria” da 

sociedade. 

 Destaca-se que, mesmo dentro de um modelo democrático, se apresenta um 

forte jogo de forças entre as classes sociais, sendo, na atualidade, o poder 

econômico o principal fator de disputa, em que as classes mais abastadas tentam 

impor suas vontades e sua própria perpetuação como detentora do capital, usando 

como estratégia de defesa a adoção da lei do mercado pelo Estado (Estado 

Mínimo). O Estado passa a ser um mero regulador, não intervindo diretamente na 

oferta e na manutenção de serviços à sociedade (Estado Liberal/ Neoliberal). 

No caso do Brasil, na atualidade, está-se inserido no segundo modelo, o 

Estado Democrático, sendo uma democracia representativa (presidencialista), na 

qual se delega poder aos governantes por meio do voto. Isso, teoricamente, deveria 

garantir que o governo eleito fosse a representação de uma maioria que o elegeu, 

propondo políticas em direção aos anseios dessa maioria. Entretanto, o que se 

vislumbra, muitas vezes, é a supressão dos interesses da maioria da sociedade em 

detrimento de um determinado grupo social o qual se utiliza da estrutura burocrática 

do Estado.  

Tal supressão dá-se por intermédio de seu corpo administrativo e político de 

forma que este incorpore, no seu discurso, a defesa da ordem e do desenvolvimento 

social. Por meio das estruturas corporativas do Estado, os organismos hierarquias, 

os partidos políticos e as instituições estatais despersonificam o poder democrático 

atribuído pela sociedade a seus representantes eleitos, criando um distanciamento 

entre os cidadãos e as tomadas de decisão, que passam a ser geridas por meio das 

estruturas de poder do Estado, de maneira unilateral. Isso leva à proposição de 

políticas públicas, muitas vezes, de forma retórica e pouco operacional, em virtude 

de que a maior parte dessas políticas é feita em função da conservação da estrutura 

do próprio Estado, em função da preservação do status quo do Estado.  

Políticas Públicas são ações de governo frente à necessidade de resolução 

de determinados problemas enfrentados pela sociedade, que em determinado 

momento, por diferentes motivos ou interesses, passam a fazer parte da agenda 

política do governo. Entretanto, a formulação de políticas públicas é prerrogativa do 

Estado, segundo suas prioridades. A implementação dessas políticas faz parte de 

uma agenda política, geralmente ligada a um partido político ou coligação partidária, 



 

 

que, por sua vez, está ligada a grupos e a classes sociais, apresentando, no seu 

discurso e nas suas ações, um maior ou menor grau de influência desses grupos ou 

dessas classes com os quais o governo possui ligações. 

O que deveria ser o papel primordial de um governo democrático em um 

Estado de Direito: garantir os direitos constitucionais de igualdade, segurança, 

educação, saúde, trabalho, habitação e bem estar social; vê-se cerceado pela 

disputa da hegemonia do poder e pela possibilidade de definir a agenda política de 

acordo com a sua visão de sociedade e papel do Estado, governando de maneira a 

levar a uma maior ou menor participação da sociedade na agenda política.  

Na agenda política de um governo, vislumbra-se um repertório de intenções, 

metas e objetivos de onde se pode destacar a definição do papel do Estado. Além 

disso, pode-se perceber como o Estado conceitua as necessidades da sociedade e 

de que forma agir para alcançar essas necessidades.  

As politicas públicas podem ter uma ação universal ou serem de caráter 

pontual, atingindo certos grupos sociais, bem como podem ter uma temporalidade, 

sendo aplicadas em um determinado tempo - um mandato governamental (política 

de governo), ou sendo proposta para um período mais longo (política de Estado). 

O Estado Brasileiro, juridicamente constituído em forma de uma Federação, é 

composto por União, estados e municípios. Estes, a partir da Constituição de 1988, 

passam a ter um estatuto legal que lhes imprimem autonomia plena, caso peculiar 

nos sistemas federados contemporâneos, pois adquirem competências e atribuições 

concomitantes aos demais entes federados. Arretche relata: 

 
 
Ao longo dos anos 80, recuperaram-se as bases do Estado federativo no 
Brasil. A democratização - particularmente a retomada de eleições diretas 
para todos os níveis de governo - e a descentralização fiscal da Constituição 
de 1988 alteraram profundamente a natureza das relações 
intergovernamentais. A autoridade política de governadores e prefeitos não 
deriva do governo federal, mas, ao contrário, do voto popular direto. 
Paralelamente, estes últimos também expandiram expressivamente sua 
autoridade sobre recursos fiscais, uma vez que se ampliou a parcela dos 
tributos federais que é automaticamente transferida aos governos 
subnacionais, bem como estes passaram a ter autoridade tributária sobre 
impostos de significativa importância. Em suma, no Brasil pós-88, a 
autoridade política de cada nível de governo é soberana e independente 
das demais. No caso brasileiro, acrescente-se o fato de que os municípios 
foram declarados entes federativos autônomos, o que implica que um 
prefeito é autoridade soberana em sua circunscrição. (ARRETCHE, 1999, p. 
114). 

 
 
 



 

 

A autonomia política dos municípios veio acompanhada da capacidade de 

auto-organização administrativa e legislativa definida através de lei orgânica 

municipal. Além disso, a autonomia financeira materializou-se na capacidade de criar 

e arrecadar os seus próprios tributos e elaborar e executar seu orçamento, 

respeitando o regramento jurídico definido na esfera supranacional.  

Assim como o Estado, supranacional, os municípios têm o papel de 

propositores e executores de políticas públicas, em âmbito local, de maneira a 

atender às demandas de maneira própria ou complementarmente às ações das 

esferas federal e estadual. Como propositor e executor de políticas públicas para a 

educação, o que se presenciou foi um deslocamento das atribuições educacionais 

da esfera federal para as subnacionais, dentro da lógica de reforma do Estado 

nacional na década de 1990, quando foi repassado às esferas subnacionais a 

atribuição de gerir e prover a educação institucional no nível básico, mas não sem 

certa resistência dessas esferas em acolher tais funções. Arretche destaca: 

 
 

A partir de 1995, o governo federal instituiu um programa cujo desenho 
operacional tornava possível superar as dificuldades - derivadas da 
natureza da política - para que os níveis subnacionais de governo 
assumissem determinadas funções de gestão: o governo federal transfere 
vultosos recursos para serem alocados com relativo grau de liberdade pelas 
instâncias colegiadas estaduais. Além disto, a adesão ao programa federal 
exigia baixos custos de instalação - bastava criar um colegiado nos termos 
previstos pelo governo federal - e conferia forte poder decisório aos 
executivos estaduais, uma vez que estes detém o poder de convocar os 
membros da comissão e podem com facilidade “fazer a maioria” em sua 
composição. Nestes termos, a estratégia de descentralização adotada pela 
União, cujo desenho institucional levou em consideração os elevados custos 
financeiros a serem assumidos para o exercício destas políticas e o legado 
das políticas implementadas previamente, implicava elevados benefícios e 
custos reduzidos aos governos estaduais. Adesão rápida e massiva foi a 
resposta dos governos locais. (ARRETCHE, 1999, p.118-119). 

 
 
O que mais claramente se evidenciou com a adoção do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) foi o aumento considerável na municipalização do ensino 

fundamental, em detrimento de outros níveis de ensino (infantil e médio), ficando a 

cargo da esfera federal o ensino superior. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, em 1996, define-se a distribuição 

das responsabilidades quanto ao oferecimento da educação em seus diferentes 

níveis. Ficou, assim, como atribuição prioritária dos municípios, o atendimento ao 

ensino fundamental e, facultativamente, a educação infantil.  A LDB prevê a 



 

 

obrigação dos municípios de organizarem seu sistema de ensino ou se integrarem 

aos sistemas estaduais, bem como elaborarem seus respectivos planos de 

educação (PME), em consonância às políticas e aos planos federal e estadual. 

A LDB, em conformidade com a Constituição Federal (CF), firma a 

necessidade de os municípios estabelecerem seus planos decenais de educação 

aos moldes do plano federal e estadual, bem como organizarem seus sistemas de 

ensino. O que leva a possibilidade de implementação de uma política local de 

educação. Tal possibilidade está posta, mas o que de fato tem-se apresentado é 

uma grande dependência das políticas centrais, ficando as esferas locais submissas 

aos ditames da União. Vieira descreve: 

 
É oportuno, entretanto, assinalar que tal ampliação não corresponde, 
necessariamente, à maior autonomia dos municípios para administrar seus 
próprios serviços. Ao contrário, há um fortalecimento do poder central no 
que diz respeito às definições relativas à política educacional, na qual não 
está prevista grande margem de inovação por parte do poder local. Neste 
contexto, cabe à União a responsabilidade pela definição de políticas 
nacionais de educação, a avaliação dos sistemas educacionais. (VIEIRA, 
2010, p. 7). 
 
 

A dependência da esfera local para a proposição de políticas educacionais 

passa por questões como a fragilidade financeira e administrativa, em que se faz 

necessário o repasse de recursos das esferas superiores para manterem seus 

sistemas de ensino, assim como, em muitos casos, da pouca capacidade 

administrativa para gerirem a educação a nível local, como destaca Vieira: 

 
Outro elemento marcante refere-se à própria qualificação dos setores 
responsáveis pela gestão dos serviços atribuídos a esta instância do Poder 
Público. Tanto em municípios pequenos, como até mesmo naqueles de 
médio e grande porte, muitos dos encarregados pela gestão de secretarias 
e escolas municipais são recrutados entre professores da rede que optam 
por atuar na burocracia para fugir ao “castigo da sala de aula”, quando não 
entre apadrinhados políticos. Essas e outras limitações dificultam o 
exercício de suas funções. (VIEIRA, 2010, p. 9-10).  
 
 

 O despreparo dos agentes encarregados de gerirem a educação na esfera 

municipal torna-se mais marcante visto que, independentemente da política 

estabelecida no âmbito local ou pela União, são estes os agentes encarregados da 

proposição ou mesmo só da implementação das políticas em curso, sendo decisivos 

no alcance ou não das metas propostas pelas políticas públicas. Em muitos casos, 

esses agentes constituem-se como parte da hierarquia burocrática passando a uma 



 

 

ação de mero reprodutor da estrutura vigente.    

 No âmbito da administração municipal, a partir da CF de 1988, 

estabeleceram-se os instrumentos de planejamento de políticas públicas, sendo os 

principais: a Lei Orgânica, o Plano Diretor, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei de Orçamento. Já, no âmbito da educação, destaca-se o 

Plano Municipal de Educação como principal instrumento de planejamento e geração 

de políticas para a área.  

Faz-se necessário destacar que todos os projetos e programas propostos nas 

políticas públicas deverão ser respaldados nos planos plurianuais e leis 

orçamentárias, sendo importante a compreensão desses instrumentos de 

planejamento pela comunidade. É nesse contexto de atuação que esta pesquisa 

busca identificar os níveis de consistência interna e de congruência entre o PNE e o 

PME de Itajaí – assunto a ser abordado no próximo capítulo. 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
  
 

Este capítulo aborda os planos de educação nacional e municipal. Dentro 

desses documentos, os capítulos que tratam da educação infantil e do ensino 

fundamental serão analisados em busca de caracterizar suas consistências e 

congruências. 

 
 
4.1 SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO: REALIDADE OU SONHO 
  
 
 
 Para uma maior compreensão do problema a ser estudado, faz-se necessário 

abordar como se estrutura o Sistema Educacional no Brasil, visto que a intenção é 

entender a congruência entre os planos de educação nas diferentes esferas da 

federação, focando principalmente no paralelo entre o âmbito da proposição de 

políticas em nível federal e municipal para a Educação Básica. Assim, acredita-se 

ser necessário entender como se dá a divisão das funções e das responsabilidades 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino, entre a esfera federal e os seus 

entes federados.  

Para isso, analisar-se-á a estrutura legal do Estado Nacional como entidade 

determinante das políticas em educação, sendo este responsável pela união das 

estruturas institucionais de ensino de todo seu território. Assim, parte-se da 

Constituição Federal (CF) de 1988, do artigo 22, inciso XXIV, o qual afirma: 

“Compete privativamente à União legislar sobre: [...] diretrizes e bases da educação 

nacional” (BRASIL, 1988, p. 32); e do artigo 24, inciso IX: “Compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] educação, 

cultura, ensino e desporto”. (BRASIL, 1988, p. 34). 

Aqui, depara-se com um dilema. A CF não prevê que os municípios legislem 

sobre assuntos educacionais, mas no artigo 211 estabelece que: “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, 

os seus sistemas de ensino” (BRASIL, 2008, p. 137). Isso é ratificado e ampliado 

com a LDB (1996), artigo 11, inciso III: “Os municípios incumbir-se-ão de: [...] baixar 

normas complementares para o seu sistema de ensino [...]” (BRASIL, 1996, p. 14).  



 

 

Outro elemento a ser levado em consideração é a constituição do Estado 

contemporâneo brasileiro na sua forma de representação, sendo este um Estado 

Federativo.  Cada ente federado é constituído de autonomia jurídica administrativa e 

política, respeitado o ordenamento jurídico maior que se faz por meio da 

Constituição Federal - tratado maior que fundamenta a União, representante dos 

entes federados, dando a esta um ordenamento e estabelecendo os direitos e 

deveres de cada um.  

Adota-se o modelo democrático representativo como sistema político, em que 

se estabeleceram três esferas de poder: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, 

com uma estrutura administrativa e funcional, marcada pelo carácter burocrático e 

centralizador, com um perceptível afastamento e, muitas vezes, um antagonismo 

entre esses poderes.  As esferas de poder demonstram, algumas vezes, nas suas 

ações, uma tendência a valorização das estruturas, em detrimento das suas 

finalidades, marcadas por ações corporativistas. Na maior parte do tempo, as ações 

administrativas e políticas do Estado ocorrem na manutenção da própria estrutura 

politica e administrativa. Assim, o Estado acaba restringindo sua ação enquanto 

propositor e executor de políticas que avancem na solução de problemas estruturais 

da educação no país, visto que as políticas públicas propostas têm uma forte relação 

com a estrutura do Estado Brasileiro. 

Nesse ponto, levanta-se a necessidade de discutir a sistematização da 

educação nacional, pois não se pode analisar uma determinada rede de ensino sem 

levar em conta o contexto maior em que esta se insere. Aqui surge outro dilema que 

remete à discussão da existência de um Sistema Nacional de Educação. Para tratar 

desse assunto, buscam-se, em Saviani (2008), os elementos que caracterizam a 

materialidade de um sistema: primeiro, intencionalidade; segundo, unidade; terceiro,  

variedade; quarto, coerência interna e, por fim, coerência externa. Como estudar e 

discutir a ação de uma esfera administrativa, esfera municipal, sem compreender as 

relações de poder entre as diferentes esferas, pois compete à União e aos estados e 

Distrito Federal legislar em matéria de educação, sendo da União a responsabilidade 

de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

 O papel fundamental da União, no tocante à educação, é a construção do 

referencial teórico da educação nacional em completude da montagem da estrutura 

administrativa que norteará e auxiliará as demais esferas (unidade). A partir disso, a 

União tem como intenção (intencionalidade) a implementação de uma matriz comum 



 

 

em todo o território nacional para garantir a universalidade, equidade e qualidade, 

visando à formação integral, tanto do ponto da aquisição do conhecimento histórico, 

cientifico, como social e cultural. Uma educação primordialmente gratuita, 

respeitando o direito de acesso a todos, independentemente se em idade escolar ou 

não.  

 Nessa linha, levam-se em conta, na constituição da educação, as variantes 

culturais, étnicas, de gênero e dos diferentes níveis de desenvolvimento social que 

encontram seus entes constituintes (variedade), criando espaços de representação e 

possibilitando a troca de conhecimentos e superação das diferenças regionais. 

Dessa forma, estabelece-se, em um contínuo movimento de tomada de consciência 

dos problemas e da superação, a proposição de políticas mais igualitárias, as quais 

se darão em sentido tanto verticalmente, da união para os entes federados e vice 

versa, como horizontalmente, entre os entes federados (coerência interna). 

Esse é um movimento de busca constante de firmar-se e estabelecer-se uma 

unidade, na busca de atingir suas finalidades últimas, ou seja, construir e manter 

uma educação de qualidade, universal em todo território nacional (coerência 

externa), a partir da formulação de políticas públicas que levem em conta um projeto 

de nação e de educação. De forma substancial, um projeto que compreenda toda 

uma construção histórica e social de homem e de sociedade e que abranja todas as 

esferas, formas e níveis de ensino institucionalizados, articulando e regendo o 

desenvolvimento da educação nacional. 

Diante disso, faz-se necessário considerá-las como sendo políticas públicas 

elaboradas de forma perene, como políticas de Estado, não elaboradas de forma 

fragmentada, tendo como premissa um Estado democrático participativo que permita 

uma contínua avaliação e reformulação de suas estruturas. 

 Este seria o ideal a ser atingido: a formulação e implementação de um 

Sistema Nacional de Educação. Entretanto, o que se vê é uma realidade oposta, 

como constata Saviani (2008) - a LDB, que deveria dar uma intencionalidade, 

unidade e coerência à estrutura educacional brasileira, abstraiu-se dessa tarefa, 

suplantada por discussões e interesses que limitaram seu alcance, sendo uma lei 

que trabalha mais no âmbito administrativo. Dessa forma, contribui com o status quo 

de um Estado centralizador e burocrático que despende tempo e fundos com a 

manutenção da estrutura vigente, a qual tem se demonstrado pouco efetiva na 

busca de soluções permanentes para os problemas sociais.  



 

 

 Não muito diferente foi o Plano Nacional de Educação 2001-2010 que, na CF 

de 1988, no seu artigo 214, ficou estabelecido a criação do Plano Nacional de 

Educação, de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que 

conduzem a:  

 
I - radicação 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. 
(BRASIL, 2008, p. 139) 
 
 

O estabelecimento do plano leva a visualizar uma intenção de ação, certa 

unidade que buscaria uma coerência, permitindo vislumbrar a possibilidade de uma 

ação sistematizadora que acarretaria na formação de um Sistema. No entanto, o que 

foi implantado não surtiu o efeito desejado e, novamente, o que se revelou foi a 

dominação do campo administrativo/burocrático que reduziu o Plano à mera 

estruturação de metas e de objetivos sem uma conexão de materialidade com os 

problemas a que se propôs resolver, principalmente quando se leva em conta os 

vetos que o plano sofreu pelo poder executivo. Salienta-se, ainda, dentro desse 

quadro político, a forte influência da esfera internacional, quer pela globalização do 

capitalismo e seus valores culturais, quer pela adoção de políticas emprestadas de 

outras nações, como propostas para a resolução de problemas da educação 

nacional, desconsiderando algumas de suas peculiaridades, forçando arranjos 

estruturais. 

 Dentro desse quadro, visualizar-se-á a educação municipal como parte de 

uma estrutura maior, que deve incumbir-se de organizar e de gerir a oferta de 

educação infantil em creches e pré–escolas e, prioritariamente, do ensino 

fundamental no seu território, como traz a CF de 1988, que passa a definir alguns 

preceitos enquanto definição de competências entre os entes federados, e, depois, 

mais claramente, descrito na LDB de 1996 e na Lei do FUNDEF/FUNDEB.  Ambos 

ficam atrelados às esferas superiores, principalmente por não estar claro na 

legislação o poder legal de legislar em assuntos de educação, prevendo só a 

normatização de seu sistema/estrutura de ensino e, muitas vezes, sendo refém da 

distribuição dos recursos tutelados pela união. Com isso aumenta o poder 

centralizador da esfera superior da estrutura educacional, possibilitando uma 



 

 

pequena margem para a superação dos problemas crônicos enfrentados pela 

educação nos municípios. Nessa linha Vieira (2010) explica:  

 
[…] instituído em 2007,o FUNDEF sedimentou tendência que vinha se 
esboçando há décadas, qual seja a da  descentralização dos encargos 
educacionais relativos à escolaridade obrigatória. Em outras palavras, é 
ampliado o papel do poder local no que se refere à oferta de serviços. É 
oportuno, entretanto, assinalar que tal ampliação não corresponde, 
necessariamente, à maior autonomia dos municípios para administrar seus 
próprios serviços. Ao contrário, há um fortalecimento do poder central no 
que diz respeito às definições relativas à política educacional, na qual não 
está prevista grande margem de inovação por parte do poder local. Neste 
contexto, cabe à União a responsabilidade pela definição de políticas 
nacionais de educação, a avaliação dos sistemas educacionais. (VIEIRA, 
2010, p. 7). 
  

 
 Outro fenômeno que se vislumbra com frequência na administração da 

educação municipal é a curta duração das políticas educacionais, pela dinâmica do 

sistema político, com suas alternâncias de poder e interesses, que refletem na falta 

de um planejamento e proposições que ultrapassem o mandato de uma 

administração.  Vieira (2010, p. 8) afirma: “Algo acontece na esfera municipal que 

inviabiliza a continuidade de suas políticas e, por certo, isto tem a ver com questões 

relativas à dinâmica do poder local, assim como da relação entre este e o poder 

central”.  

Esse modelo e prática contribuem para a simples reprodução de estruturas 

viciadas que acabam se restringindo à manutenção da dependência das esferas 

superiores na hierarquia administrativa. Essa dependência evidencia-se nas 

limitadas experiências propostas não só no âmbito municipal, e até mesmo estadual, 

como também nas esporádicas tentativas de ruptura e de mudança de rumo da 

educação nos seus territórios, em detrimento das políticas educacionais já 

consolidadas a nível nacional. 

 Dito isso, entra-se no ponto central deste estudo que é caracterizar o nível de 

consistência interna dos planos de educação, bem como a congruência entre eles. A 

partir dos objetivos e metas propostos nos documentos, elementos preponderantes 

na implementação de uma política educacional, os planos visam a solução dos 

principais problemas enfrentados para o avanço da educação nacional nos seus 

diferentes níveis, modalidades e tipos. 

Por isso, a partir da próxima seção, tratar-se-á da proposição e 

implementação dos planos de educação no âmbito nacional, estadual e municipal. 



 

 

4.2 HISTÓRICO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 Do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, até a sanção 

presidencial da lei do Plano Nacional de Educação (PNE), lei de nº 10.172 de 

09/01/2001, a educação brasileira passou por diferentes cenários e momentos, 

influenciada pelos ditames da política nacional. Nos tempos de política de exceção, 

em que a forma de governo ditatorial era a norma, havia a negação dos direitos 

democráticos, incluindo, também, das políticas públicas para a educação. Nessa 

época, na maior parte do tempo, essas políticas ficaram relegadas a um segundo 

plano, servindo como política de afirmação do discurso e de ideologia do governo 

central. Dessa forma, relegou-se a construção de um referencial teórico e um 

modelo de educação que atendesse às necessidades educacionais dos brasileiros. 

 Assim, o Brasil constituiu-se como uma nação importadora de soluções 

educacionais que se apresentaram de diferentes formas: por meio de intercâmbios 

entre instituições estrangeiras e nacionais, por adoção de modelos de ensino, ou por 

intermédio de tratados e de acordos internacionais. Vale ressaltar que sempre foram 

modelos que vinham de encontro com os interesses das classes hegemônicas, 

vinculadas ao poder econômico e financeiro.  

 Nesse cenário, pretende-se, aqui, explorar um pouco a história de um dos 

documentos que, enquanto propositor de Politicas Públicas para a Educação, tem 

como objetivo levantar as carências, diagnosticando as necessidades, propor metas 

e estratégias de ação para a resolução destas, se não por completo, ao menos de 

forma a atenuar o quadro de precariedade da educação nacional. 

 A proposta de criação de um plano dessa envergadura aparece pela primeira 

vez, como aponta Saviani (1999), com o documento Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que refletiu no texto da Constituição Federal de 1934, no seu artigo 

150: “Compete à União: fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino 

de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 

execução, em todo o território do País” (BRASIL, 1934, p. 53); e no seu artigo 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, p. 54).  



 

 

 Essas medidas não foram efetivadas, pois, com o advento do Estado Novo, o 

plano apresentado pelo Conselho Nacional de Educação (1937) foi desconsiderado, 

visto que não atendia às intenções do governo da época. A Constituição Federal de 

1937, por sinal, não cita a figura do PNE, sendo aquela uma clara carta 

constitucional a serviço ideológico do Estado.  

 As Constituições Federais e reformas Constitucionais, elaboradas a partir de 

1946, apresentavam direta ou indiretamente a figura do PNE, o qual é constituído 

efetivamente só em 1962, como iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e 

aprovação do Conselho Federal de Educação, sem ter força de lei, na esteira da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1961). O plano era 

um conjunto de metas a serem alcançadas no decorrer de oito anos. Tinha como 

preocupação central a distribuição dos recursos dos fundos para os diferentes níveis 

de ensino, atendendo o que está previsto na LDB (1961), artigo 92, parágrafo 

segundo: “O Conselho Federal de Educação elaborará, para execução em prazo 

determinado, o Plano de Educação referente a cada Fundo” (BRASIL, 1961, p. 32). 

Isso sofreu uma reforma em 1965, tendo como principal alteração a previsão da 

elaboração de planos de educação pelos estados. 

 No período pós-golpe militar até a redemocratização do país, os planos de 

educação foram atrelados aos Planos da área econômica, como relata Saviani: 

 
A partir de 1964 o protagonismo no âmbito do planejamento educacional se 
transfere dos educadores para os tecnocratas o que, em termos 
organizacionais se expressa na subordinação do Ministério da Educação ao 
ministério do planejamento cujos corpos dirigentes e técnico eram, via de 
regra, oriundos da área de formação correspondente às ciências 
econômicas. (SAVIANI, 1999, p. 78). 

    
  
 Com a redemocratização, o MEC apresenta o Plano Decenal de Educação 

Para Todos (1993), influenciado pela Conferência de Educação para Todos (1990), 

realizada em Jomtiem, na Tailândia. O Plano diferenciou-se dos anteriores pela 

preocupação de diagnosticar a realidade, mesmo que se restringindo a abarcar 

somente a educação fundamental. Conforme Saviani (1999, p. 79): “Nesse sentido 

procurou traçar um diagnóstico da situação do ensino fundamental e delinear 

perspectivas, identificando os obstáculos a enfrentar, formulando estratégias para a 

universalização da educação fundamental e erradicação do analfabetismo”.   

 Esse plano acabou sendo pouco implementado. Fora algumas ações na 

esfera federal, ele não foi posto em prática. Entretanto ele ressurge nas discussões 



 

 

para a elaboração do PNE a partir de 1997, sendo citado pelo MEC como subsídio 

para a elaboração do novo plano, o que acabou acontecendo.  

Nos documentos preparatórios emitidos pelo MEC, para a elaboração do novo 

plano, havia a previsão de ampla discussão junto a sociedade. Apesar dessa 

previsão, o MEC relatou os prazos exíguos para a confecção do plano como 

justificativa para o não cumprimento desta, o que resultou no resgate do Plano 

decenal, como referência para a elaboração do PNE. Saviani cita: 
 
Numa breve introdução considera-se desejável um amplo processo de 
consultas e debates o que, no entanto, é tido como inviável pela rigidez dos 
prazos, limitação que se pretende contornar através da recuperação, como 
“subsídio básico à elaboração do PNE”, da experiência acumulada quando 
da “discussão do Plano Decenal, entre junho de 1993 e agosto de 1994”. 
(SAVIANI, 1999, p. 80). 

  
 
 O Plano Nacional de Educação está previsto na CF de 1988 no seu Art. 214, 

que estabelece a sua criação em forma de lei, de duração plurianual visando a 

articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração 

das ações do poder público. 

 Na LDB de 1996, lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, o seu Art. 9 estabelece que: “A união incumbir-se-á de: parágrafo 

1º, elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios”. (BRASIL, 1996, p. 12). No Art. 10: “Os Estados 

incumbir-se-ão de: parágrafo 3º, elaborar e executar políticas e planos educacionais, 

em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e 

coordenando as suas ações e as dos seus municípios” (BRASIL, 1996, p. 13).  No 

Art. 11, da incumbência dos municípios, não está previsto a criação de um plano 

especifico, e sim a sua integração a políticas e a planos educacionais da União e 

dos Estados.  

 Na constituição do PNE, houve um embate entre duas correntes, culminando 

com a apresentação de duas propostas de Projeto de Lei (PL) na Câmara dos 

Deputados. A primeira, com o número 4.155, de 1998, oriunda das discussões e 

debates no II Congresso Nacional de Educação, trazia na sua essência o resgate 

democrático, via participação das organizações civis, com o objetivo de construir um 

plano que tivesse como meta a universalização com qualidade da educação, 

buscando a emancipação social e política da população como um todo.  



 

 

 Já o segundo Projeto de Lei apresentado, de número 4.173, de 1998, oriundo 

do poder executivo, foi apensado ao PL nº 4.155/98, tendo como embasamento a 

CF de 1998, LDB de 1996, Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que cria o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), o Plano Decenal de 1993, preparado de acordo com as 

recomendações da reunião organizada pela UNESCO e realizada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, e a influência de outras entidades internacionais: UNICEF, 

PNUD, FMI e BID. 

 Mais uma vez houve disputa. Assim como o já ocorrido na elaboração da 

LDB, o projeto popular construído com a participação da sociedade civil foi 

derrotado, prevalecendo o projeto gestado nos gabinetes do executivo, com algumas 

alterações. Assim sendo, ficaram mantidos a tradição da elaboração de políticas 

públicas e planos para a educação de forma centralizada em favor dos interesses de 

grupos ligados ao setor econômico e de exploração do capital. 

 Sancionada em janeiro de 2001, a Lei nº 10.172, que cria o PNE, com 

vigência de dez anos a partir de sua promulgação, 2001-2010, prevê no seu artigo 2º 

que, também, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem elaborar os seus 

respectivos planos decenais, tendo como base o PNE, estando essa ação, no caso 

dos Municípios, não prevista na CF e na LDB.  

  
 
4.2.1 Objetivos e Metas do PNE 
  

 
A partir do já exposto, volta-se a atenção para o que estabelece o PNE, 2001-

2010, como objetivos e prioridades. O PNE apresenta quatro objetivos: 

 
• a elevação global da escolaridade da população; 
• a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
• a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e  

à permanência, com sucesso, na educação pública; e 
• democratização da gestão do ensino público [...]. (BRASIL, 2001, p. 15). 
 
 

A partir desses objetivos, são definidas cinco prioridades (BRASIL, 2001): 

• garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças 

de 7 a 14 anos, assegurando sua conclusão; 



 

 

• garantia do ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria ou que não o concluíram, aí incluída a erradicação do 

analfabetismo; 

• ampliação do atendimento nos demais níveis; 

• valorização dos profissionais da educação;  

• desenvolvimento de sistema de informação e avaliação em todos os níveis de 

ensino e modalidades de educação. 

 
Com abrangência de todos os níveis e modalidades de ensino, o Plano 

apresenta-se estruturado em temas, assim distribuídos nos seus capítulos: 

 

• Educação Infantil 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação Superior 

• Educação de Jovens e Adultos 

• Educação a Distância e Tecnologias Educacionais 

• Educação Tecnológica e Formação Profissional 

• Educação Especial 

• Educação Indígena 

• Magistério da Educação Básica 

• Financiamento e Gestão 

• Acompanhamento e Avaliação 

 
 
Busca-se, assim, neste trabalho, caracterizar o nível de congruência entre o 

PNE e o PME, dentro das áreas de atuação prioritária de cada ente federado, em 

que compete ao âmbito municipal a educação infantil e o ensino fundamental, como 

estabelecido na CF e na LDB. 

Dentro desse panorama, foram selecionados para serem abordados e 

analisados os capítulos referentes à educação infantil, ao ensino fundamental e ao 

financiamento e gestão da educação, por considerarem-se os mais relevantes para 

nortear tanto as proposições como também a implementação de políticas públicas 

de educação no âmbito municipal. 



 

 

4.2.2 Diretrizes, Objetivos e Metas do PNE para a Educação Básica 
 
 
  No documento do PNE (2001-2010) são apresentadas as diretrizes para a 

educação infantil. Neste trabalho, inicia-se por destacar os elementos dessas 

diretrizes, levando em consideração as que tenham, na íntegra ou em parte, maior 

repercussão quanto ao atendimento (quantitativamente – qualitativamente), as quais 

servirão para confrontar com os objetivos e metas do capítulo do plano sobre a 

educação infantil, em busca de verificar a consistência interna desse capítulo e do 

próprio plano. 

 
• A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela 
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida 
emocional, da socialização. As primeiras experiências da vida são as que 
marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a 
reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, 
solidariedade, responsabilidade. 
• Há bastante segurança em afirmar que o investimento em educação 
infantil obtém uma taxa de retorno econômico superior a qualquer outro. 
• No horizonte dos dez anos deste Plano Nacional de Educação, a 
demanda de educação infantil poderá ser atendida com qualidade, 
beneficiando a toda criança que necessite e cuja família queira ter seus 
filhos frequentando uma instituição educacional.  
• Quanto às esferas administrativas, a União e os Estados atuarão 
subsidiariamente, porém necessariamente, em apoio técnico e financeiro 
aos Municípios, consoante o art. 30, VI da Constituição Federal.  
• As metas estão relacionadas à demanda manifesta, e não à demanda 
potencial, definida pelo número de crianças na faixa etária, pois a educação 
infantil não é obrigatória, mas um direito da criança.  
• Afinal a existência da possibilidade de acesso e o conhecimento dos 
benefícios da freqüência a um centro de educação infantil de qualidade 
induzem um número cada vez maior de famílias a demandar uma vaga para 
seus filhos.  
• A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção 
especial, dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo 
de desenvolvimento e aprendizagem.  
• Além da formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, 
inserida no trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o 
constantemente.  
• A educação infantil é um direito de toda criança e uma obrigação do 
Estado (art. 208, IV da Constituição Federal). A criança não está obrigada a 
freqüentar uma instituição de educação infantil, mas sempre que sua família 
deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-la.  
• [...] o atendimento de qualquer criança num estabelecimento de 
educação infantil é uma das mais sábias estratégias de desenvolvimento 
humano, de formação da inteligência e da personalidade, com reflexos 
positivos sobre todo o processo de aprendizagem posterior.  
• Considerando, no entanto, as condições concretas de nosso País, 
sobretudo no que se refere à limitação de meios financeiros e técnicos, este 
plano propõe que a oferta pública de educação infantil conceda prioridade 
às crianças das famílias de menor renda, situando as instituições de 
educação infantil nas áreas de maior necessidade e nelas concentrando o 
melhor de seus recursos técnicos e pedagógicos.  



 

 

• Essa prioridade não pode, em hipótese alguma, caracterizar a educação 
infantil pública como uma ação pobre para pobres. O que este plano 
recomenda é uma educação de qualidade prioritariamente para as crianças 
mais sujeitas à exclusão ou vítimas dela.  
• A norma constitucional de integração das crianças especiais no sistema 
regular será, na educação infantil, implementada através de programas 
específicos de orientação aos pais, qualificação dos professores, adaptação 
dos estabelecimentos quanto às condições físicas, mobiliário, equipamentos 
e materiais pedagógicos. (BRASIL, 2001, p. 39-44). 

 
 
Na sequência, apresenta-se o quadro 4, no qual se estabelece a classificação 

dos objetivos e metas do PNE para a educação infantil, em relação às ações, aos 

programas e aos projetos necessários para  atingi-los.  

 
Quadro 4 - Classificação das metas do PNE para a Educação Infantil 

Meta PNE – Educação Infantil Indicador de ação Competência 
 1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, 
em cinco anos, a 30% da população de até 3 anos de idade 
e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o 
final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 
3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 

Ampliação de rede Municipal 

2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-
estrutura para o funcionamento adequado das instituições de 
educação infantil (creches e pré-escolas) públicas e 
privadas, que, respeitando as diversidades regionais, 
assegurem o atendimento das características das distintas 
faixas etárias e das necessidades do processo educativo 
quanto a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, 
visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água 
potável, esgotamento sanitário; 
b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das 
crianças; 
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das 
atividades, conforme as diretrizes curriculares e a 
metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, a 
expressão livre, o movimento e o brinquedo; 
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 
f) adequação às características das crianças especiais. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

3. A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar 
construção e funcionamento de instituições de educação 
infantil, públicas ou privadas, que atendam aos requisitos de 
infra-estrutura definidos no item anterior. 

Normatização Municipal 

4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em 
cinco anos, todos estejam conformes aos padrões mínimos 
de infra-estrutura estabelecidos. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal 

 
 
  
 
 
 



 

 

Continuação 
5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos 
Profissionais de educação infantil, com a colaboração da 
União, Estados e Municípios, inclusive das universidades e 
institutos superiores de educação e organizações não 
governamentais, que realize as seguintes metas: 
a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de 
educação infantil possuam formação apropriada em nível 
médio (modalidade Normal) e, em dez anos, formação de 
nível superior; 
b) que, em cinco anos, todos os professores tenham     
habilitação específica de nível médio e, em dez anos, 70% 
tenham formação específica de nível superior. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos 
profissionais na educação infantil que possuam a titulação 
mínima em nível médio, modalidade normal, dando-se 
preferência à admissão de profissionais graduados em curso 
específico de nível superior. 

Normatização Municipal 

7. No prazo máximo de três anos a contar do início deste 
plano, colocar em execução programa de formação em 
serviço, em cada município ou por grupos de Município, 
preferencialmente em articulação com instituições de ensino 
superior, com a cooperação técnica e financeira da União e 
dos Estados, para a atualização permanente e o 
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que 
atuam na educação infantil, bem como para a formação do 
pessoal auxiliar. 

Formação e 
Capacitação 

Municipal 

8. Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios tenham 
definido sua política para a educação infantil, com base nas 
diretrizes nacionais, nas normas complementares estaduais 
e nas sugestões dos referenciais curriculares nacionais. 

Normatização Municipal 

9. Assegurar que, em três anos, todas as instituições de 
educação infantil tenham formulado, com a participação dos 
profissionais de educação neles envolvidos, seus projetos 
pedagógicos. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

10. Estabelecer em todos os Municípios, no prazo de três 
anos, sempre que possível em articulação com as 
instituições de ensino superior que tenham experiência na 
área, um sistema de acompanhamento, controle e 
supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos 
públicos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico 
para a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento 
dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes 
nacionais e estaduais. 

Normatização Municipal 

11. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da 
educação, saúde e assistência na manutenção, expansão, 
administração, controle e avaliação das instituições de 
atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

12. Garantir a alimentação escolar para as crianças 
atendidas na educação infantil, nos estabelecimentos 
públicos e conveniados, através da colaboração financeira 
da União e dos Estados. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Municipal 

13. Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento de 
materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional, de forma que,em 
cinco anos, sejam atendidos os padrões mínimos de infra-
estrutura definidos na meta nº 2. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Municipal 

14. Incluir as creches ou entidades equivalentes no sistema 
nacional de estatísticas educacionais, no prazo de três anos. 
 

Normatização Federal 



 

 

15. Extinguir as classes de alfabetização incorporando 
imediatamente as crianças no ensino fundamental e 
matricular, também, naquele nível todas as crianças de 7 
anos ou mais que se encontrem na educação infantil. 

Normatização Municipal 

16. Implantar conselhos escolares e outras formas de 
participação da comunidade escolar e local na melhoria do 
funcionamento das instituições de educação infantil e no 
enriquecimento das oportunidades educativas e dos 
recursos pedagógicos. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal 

17. Estabelecer, até o final da década, em todos os 
Municípios e com a colaboração dos setores responsáveis 
pela educação, saúde e assistência social e de 
organizações não governamentais, programas de orientação 
e apoio aos pais com filhos entre 0 e 3 anos, oferecendo, 
inclusive, assistência financeira, jurídica e de suplementação 
alimentar nos casos de pobreza, violência doméstica e 
desagregação familiar extrema. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo 
integral para as crianças de 0 a 6 anos. 

Ampliação da rede Municipal 

19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de 
educação infantil, como referência para a supervisão, o 
controle e a avaliação, e como instrumento para a adoção 
das medidas de melhoria da qualidade. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

20. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito 
dos trabalhadores à assistência gratuita a seus filhos e 
dependentes em creches e pré-escolas, estabelecido no art. 
7º, XXV, da Constituição Federal.  Encaminhar ao 
Congresso Nacional projeto de lei visando à regulamentação 
daquele dispositivo. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal 

21. Assegurar que, em todos os Municípios, além de outros 
recursos municipais, os 10% dos recursos de manutenção e 
desenvolvimento do ensino não vinculados ao FUNDEF 
sejam aplicados, prioritariamente, na educação infantil. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

22. Ampliar o Programa de Garantia de Renda Mínima 
associado a ações sócio educativas, de sorte a atender, nos 
três primeiros anos deste Plano, a 50% das crianças de 0 a 
6 anos que se enquadram nos critérios de seleção da 
clientela e a 100% até o sexto ano. 

Normatização Federal 
 

23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com 
base nos parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a 
eficiência e garantir a generalização da qualidade do 
atendimento. 

Manutenção e 
funcionamento 

Federal/ 
Municipal 

24. Ampliar a oferta de cursos de formação de professores 
de educação infantil de nível superior, com conteúdos 
específicos, prioritariamente nas regiões onde o déficit de 
qualificação é maior, de modo a atingir a meta estabelecida 
pela LDB para a década da educação. 

Formação e 
Capacitação 

Federal 

25. Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos 
Municípios que apresentem maiores necessidades técnicas 
e financeiras, nos termos dos arts. 30, VI e 211, § 1º, da 
Constituição Federal. 

Manutenção e 
funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2001, 45-49). 
 
 

Em um primeiro olhar sobre o quadro 4 anterior, pode-se constatar que a 

maioria das metas não remetem a novos investimentos, sendo, em grande parte, 

ações normativas e de manutenção e funcionamento, que já se utilizam das 

estruturas e recursos existentes. As metas propostas no Plano apontam para um 

Continuação 



 

 

alinhamento com a lógica da reforma do Estado, defendida pelo Governo Federal, na 

qual há uma distribuição das competências entre os entes federados e a 

descentralização do atendimento das políticas sociais. 

 Assim, as poucas metas que preveem um incremento de recursos para 

ampliação da rede de atendimento estão sobre a responsabilidade dos municípios, 

estando a única meta que enseja o desembolso de recursos por parte da União 

posta de forma supletiva, ou seja, só se fará em casos emergenciais e pontuais. 

Já, ao confrontar as diretrizes apresentadas no PNE com as metas propostas 

para a educação infantil no plano, analisa-se a consistência interna do capítulo 

referente à educação infantil, no qual se atribui o nível de consistência pela 

existência ou não de contradição, ou ambiguidade entre as partes do texto do 

capítulo (diretrizes objetivos e metas). 

A primeira diretriz destacada aponta a educação infantil como primeira etapa 

da educação básica. A diretriz seguinte afirma: “Há bastante segurança em afirmar 

que o investimento em educação infantil obtém uma taxa de retorno econômico 

superior a qualquer outro”. (BRASIL, 2001, p. 39).  Assim sendo, faz parte da 

educação infantil, podendo-se dizer que sendo básica é fundamental sua execução, 

não podendo ser preterida em função das outras etapas, ainda mais quando afirma 

que o retorno é muito maior que o investimento. 

Mas o que se vê a seguir é de certa forma contraditória no texto das diretrizes 

apresentadas, pois se passa a falar em demanda, mas não a uma demanda 

potencial, número de crianças em idade de 0 a 6 anos a ser atendidas, e sim a uma 

demanda manifesta, aquela que se apresenta pela procura de vagas, tendo a 

educação infantil como direito, mas não obrigatória. O que é consistente com a meta 

1, em que se estabelece a meta de atender 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% 

das de 4 e 5 anos em uma década.   

Dessa forma, a incidência de um grande número de diretrizes que ressaltam a 

importância da educação infantil não se faz inconsistente frente à única meta que 

trata de elevação do atendimento e não universalização, porque, ao mesmo tempo 

em que valoriza essa etapa da educação, faz ressalvas à amplitude do atendimento, 

como nos trechos das diretrizes em que fala:  

 
 
 
 



 

 

[...] considerando, no entanto, as condições concretas de nosso país, 
sobretudo no que se refere à limitação de meios financeiros e técnicos, este 
plano propõe que a oferta pública de educação infantil conceda prioridade 
às crianças das famílias de menor renda [...]. (BRASIL, 2001, p. 44). 

 
 

E, também, em que diz: “A criança não está obrigada a frequentar uma 

instituição de educação infantil, mas sempre que sua família deseje ou necessite, o 

Poder Público tem o dever de atendê-la” (BRASIL, 2001, p. 43). 

Em relação à diretriz que se refere ao apoio técnico e financeiro, por parte da 

União e dos Estados, que deverão atuar subsidiariamente, porém de forma 
necessária junto aos municípios, encontra-se na meta 25 que a União e os Estados 

deverão exercer ação supletiva aos municípios que apresentem maiores 

necessidades técnicas e financeiras. Encontra-se, aí, certa ambiguidade, pois, pela 

diretriz, a ação dá-se de forma necessária aos municípios e, na meta, apresenta-se 

uma ação supletiva aos municípios que apresentem maiores dificuldades, abrindo 

margem para questionar-se quais são essas maiores dificuldades, o que pode, a 

partir dessa incerteza, comprometer qualquer participação dessas esferas junto aos 

municípios. 

Nas diretrizes destacadas anteriormente (ver páginas 38-39), visualizam-se 

duas que falam da necessidade de atenção quanto à formação profissional, tanto 

acadêmica como continuada, que refletem em quatro metas expressas no plano, na 

qual se estabelece: para admissão de novos profissionais, o requisito mínimo é o 

nível médio, modalidade normal, mas dando preferência a graduados em cursos 

específicos de nível superior; a criação de um programa nacional de formação dos 

profissionais da educação infantil, que seja posto em prática no prazo de 3 anos; o 

programa de formação em serviço, em cada município ou em grupos de municípios; 

e a ampliação da oferta de cursos de formação de professores de educação infantil. 

Em relação às metas expostas, percebe-se que estas são, em sua maioria, 

classificadas como normatizadoras. Esse fato pode atribuir-se, em parte, pelo papel 

(competência dos entes federados) assumido pela União nessa etapa da educação 

básica.  A legislação não restringe uma cooperação mais efetiva, o que permitiria 

uma ação de forma mais direta tanto no campo financeiro como no apoio técnico, 

possibilitando um maior aporte de investimento nesta etapa da educação básica. 

Esse caráter normativo que toma o PNE para a educação infantil, apesar de 

em suas diretrizes ressaltar a grande importância dessa etapa da educação para o 



 

 

desenvolvimento tanto pessoal como social e econômico, é em parte reflexo de uma 

política de desoneração do Estado, em que se atribui primazia ao ensino 

fundamental - ver o caso do FUNDEF que drena uma grande parte dos recursos 

destinados para a educação básica. Isso se percebe, ainda, na meta 21 que dispõe 

sobre a necessidade de assegurar que 10% dos recursos de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), não vinculados ao FUNDEF, sejam aplicados 

prioritariamente em educação infantil.  Ou seja, dentro do total de recursos a serem 

aplicados em MDE, 25% da arrecadação municipal, descontado o montante 

vinculado ao FUNDEF, do restante deve-se aplicar 10% em educação infantil. 

   Nesse capítulo do PNE, o qual trata das diretrizes e metas para a educação 

infantil, pode-se dizer que este se apresenta de maneira consistente, pois, na análise 

das suas partes - diretrizes, objetivos e metas -, o discurso não apresenta 

contradições, mesmo que, em um momento, tenha-se destacado a ambiguidade 

quanto à atuação da União e dos Estados ao apresentar as diretrizes frente à meta 

proposta. Dentro desse quadro, pode-se dizer que este capítulo apresenta uma 

consistência interna no seu discurso. 

 No capítulo do PNE referente ao ensino fundamental, destacam-se algumas 

partes do texto das diretrizes as quais servirão para confrontar com os objetivos e 

metas desse mesmo capítulo do Plano, na busca de verificar a consistência interna 

desse capítulo e do próprio plano. 

 
• As diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na 
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
nas Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental.  
• Nos cinco primeiros anos de vigência deste plano, o ensino fundamental 
deverá atingir a sua universalização, sob a responsabilidade do Poder 
Público, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e 
qualidade da educação escolar. O direito ao ensino fundamental não se 
refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão.  
• [...] necessidade de políticas educacionais destinadas à correção das 
distorções idade-série.  
• A expressiva presença de jovens com mais de 14 anos no ensino 
fundamental demanda a criação de condições próprias para a 
aprendizagem dessa faixa etária, adequadas à sua maneira de usar o 
espaço, o tempo, os recursos didáticos e às formas peculiares com que a 
juventude tem de conviver.  
• A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos 
escolares, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o 
tempo necessário para concluir este nível de ensino.  
• O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no 
cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento 
de atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas 
refeições, é um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais 
e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem.  



 

 

• A LDB, em seu art. 34, § 2º, preconiza a progressiva implantação do 
ensino em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, para os alunos 
do ensino fundamental. À medida que forem sendo implantadas as escolas 
de tempo integral, mudanças significativas deverão ocorrer quanto à 
expansão da rede física, atendimento diferenciado da alimentação escolar e 
disponibilidade de professores, considerando a especificidade de horários.  
• A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de ensino 
fundamental precisa chegar a todos os recantos do País e a ampliação da 
oferta de quatro séries regulares em substituição às classes isoladas 
unidocentes é meta a ser perseguida, consideradas as peculiaridades 
regionais e a sazonalidade.  
• A gestão da educação e a cobrança de resultados, tanto das metas como 
dos objetivos propostos neste plano, envolverão comunidade, alunos, pais, 
professores e demais trabalhadores da educação.  
• Deve-se assegurar a melhoria da infra-estrutura física das escolas, 
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias 
educacionais em multimídia, contemplando-se desde a construção física, 
com adaptações adequadas a portadores de necessidades especiais, até os 
espaços especializados de atividades artístico-culturais, esportivas, 
recreativas e a adequação de equipamentos.  
• [...] a consolidação e o aperfeiçoamento do censo escolar, assim como 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e a criação 
de sistemas complementares nos Estados e Municípios permitirão um 
permanente acompanhamento da situação escolar do País. (BRASIL, 2001, 
56-59). 

 
 

No quadro 5 a seguir, classificam-se os objetivos e as metas do PNE para o 

ensino fundamental em relação às ações, aos programas e aos projetos necessários 

para que os objetivos e as metas sejam atingidos.  

 

Quadro 5 - Classificações das metas do PNE para o Ensino Fundamental 
Meta PNE – Ensino Fundamental Indicador de ação Competência 

1. Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino 
fundamental, no prazo de cinco anos a partir da data de 
aprovação deste plano, garantindo o acesso e a 
permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo 
em regiões em que se demonstrar necessário programas 
específicos, com a colaboração da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

Ampliação da Rede Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

2. Ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental 
obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que 
for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 
anos. 

Normatização Federal 

3. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco 
anos, as taxas de repetência e evasão, por meio de 
programas de aceleração da aprendizagem e de 
recuperação paralela ao longo do curso, garantindo efetiva 
aprendizagem. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 Continuação 
4. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos 
nacionais de infra-estrutura para o ensino fundamental, 
compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com 
as realidades regionais, incluindo: 
a) espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, 
rede elétrica, segurança e temperatura ambiente; 
b) instalações sanitárias e para higiene; 
c) espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de 
merenda escolar; 
d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento 
dos alunos portadores de necessidades especiais; 
e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 
f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 
g) telefone e serviço de reprodução de textos; 
h) informática e equipamento multimídia para o ensino. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

5. A partir do segundo ano da vigência deste plano, 
somente autorizar a construção e funcionamento de 
escolas que atendam aos requisitos de infra-estrutura 
definidos. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

6. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas 
atendam os itens de "a" a "d" e, em dez anos, a totalidade 
dos itens. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

7. Estabelecer, em todos os sistemas de ensino e com o 
apoio da União e da comunidade escolar, programas para 
equipar todas as escolas, gradualmente, com os 
equipamentos discriminados nos itens de "e" a "h". 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

8. Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham 
formulado seus projetos pedagógicos, com observância 
das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e 
dos        Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

9. Promover a participação da comunidade na gestão das 
escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de 
conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

10. Integrar recursos do Poder Público destinados à política 
social, em ações conjuntas da União, dos Estados e 
Municípios, para garantir entre outras metas, a Renda 
Mínima Associada a Ações Sócio-educativas para as 
famílias com carência econômica comprovada. 
 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

11. Manter e consolidar o programa de avaliação do livro 
didático criado pelo Ministério de Educação, estabelecendo 
entre seus critérios a adequada abordagem das questões 
de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios 
ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da 
mulher, do negro e do índio. 

Normatização Federal 

12. Elevar de quatro para cinco o número de livros 
didáticos oferecidos aos alunos das quatro séries iniciais 
do ensino fundamental, de forma a cobrir as áreas que 
compõem as Diretrizes Curriculares do ensino fundamental 
e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 
 

13. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a 
todos os alunos das quatro séries finais do ensino 
fundamental, com prioridade para as regiões nas quais o 
acesso dos alunos ao material escrito seja particularmente 
deficiente. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

14. Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de 
referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao 
professor às escolas do ensino fundamental. 
 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 



 

 

15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes 
em escolas de mais de um professor, levando em 
consideração as realidades e as necessidades 
pedagógicas e de aprendizagem dos alunos. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

16. Associar as classes isoladas unidocentes 
remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro séries 
completas. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

17. Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando 
necessário, com colaboração financeira da União, Estados 
e Municípios, de forma a garantir a escolarização dos 
alunos e o acesso à escola por parte do professor. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

18. Garantir, com a colaboração da União, Estados e 
Municípios, o provimento da alimentação escolar e o 
equilíbrio necessário garantindo os níveis calóricos- 
protéicos por faixa etária. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

19. Assegurar, dentro de três anos, que a carga horária 
semanal dos cursos diurnos compreenda, pelo menos, 20 
horas semanais de efetivo trabalho escolar. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

20. Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois 
turnos diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do 
atendimento da demanda. 

Ampliação da rede Estadual/ 
Municipal 

21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando 
expandir a escola de tempo integral, que abranja um 
período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de 
professores e funcionários em número suficiente. 

Ampliação da rede Estadual/ 
Municipal 

22. Prover, nas escolas de tempo integral, 
preferencialmente para as crianças das famílias de menor 
renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas 
escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos 
moldes do Programa de Renda Mínima Associado a Ações 
Sócio-educativas. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

23. Estabelecer, em dois anos, a reorganização curricular 
dos cursos noturnos, de forma a adequá-los às 
características da clientela e promover a eliminação 
gradual da necessidade de sua oferta. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

24. Articular as atuais funções de supervisão e inspeção no 
sistema de avaliação. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

25. Prever formas mais flexíveis de organização escolar 
para a zona rural, bem como a adequada formação 
profissional dos professores, considerando a especificidade 
do alunado e as exigências do meio. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

26. Assegurar a elevação progressiva do nível de 
desempenho dos alunos mediante a implantação, em todos 
os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento 
que utilize os indicadores do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica e dos sistemas de avaliação 
dos Estados e Municípios que venham a ser desenvolvidos. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

27. Estimular os Municípios a proceder um mapeamento, 
por meio de censo educacional, das crianças fora da 
escola, por bairro ou distrito de residência e/ou locais de 
trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 
universalizar a oferta de ensino obrigatório. 

Manutenção e 
funcionamento 

Estadual/ 
Municipal 

28. A educação ambiental, tratada como tema transversal, 
será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente em conformidade com a Lei nº 
9.795/99. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

29. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como 
espaço de participação e exercício da cidadania. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2001, p.59-63). 
 



 

 

  
No quadro 5, o que se visualiza, diferentemente do apresentado no quadro 4 

da educação infantil, é a preocupação com a ampliação do atendimento 

(universalização), o que aponta para um incremento do aporte de verbas para 

investimentos em ensino fundamental nas três esferas administrativas.  

 Na análise do capítulo do PNE referente ao ensino fundamental, a partir do 

cruzamento das diretrizes com as metas propostas para esse nível de educação no 

PNE, analisa-se a consistência interna desse capítulo, atribuindo-se o nível de 

consistência pela existência ou não de contradição, ou ambiguidade entre as partes 

do capítulo.  

 Dentre as diretrizes destacadas nesse capítulo do PNE, visualiza-se, nas oito 

primeiras diretrizes, um discurso voltado à ampliação do atendimento, tanto no 

sentido de sua universalização, como de regularização do fluxo escolar e de 

combate à evasão escolar, pois se pretende que, nos primeiros cinco anos de 

vigência do PNE, o ensino fundamental deverá ser universalizado, sob 

responsabilidade do poder público, devendo haver indissociabilidade entre acesso, 

permanência e qualidade da educação, sendo o elemento qualitativo um direito. Em 

relação ao fluxo escolar, o PNE preconiza a necessidade de políticas educacionais 

destinadas à correção das distorções idade-série, à criação de condições próprias 

para o aprendizagem dos alunos com mais de 14 anos nessa etapa de ensino, ou 

seja, é intenção do Plano regularizar os percursos escolares de maneira que garanta 

a permanência necessária para a conclusão dessa etapa de ensino, combatendo a 

evasão escolar.  

Outro elemento destacado é a implantação progressiva do ensino em tempo 

integral como forma de diminuir as desigualdades sociais e ampliar as oportunidades 

de aprendizagem. Para isso, deverão ocorrer mudanças significativas na estrutura 

das escolas tanto na parte física quanto no atendimento.  

Há, também, uma diretriz que se refere às escolas rurais, prevendo a 

transformação das classes isoladas unidocentes em quatro séries regulares, 

tratando essa meta como algo a ser alcançado, mas sem prazo estipulado.  

Nesse mesmo sentido, apresentam-se oito metas com essas finalidades, 

percebendo-se uma relação de causa-efeito, ligando o segmento das diretrizes às 

metas propostas. Na meta 1, estabelece-se que, no prazo de 5 anos, a partir da 

aprovação do plano, deva estar universalizado o atendimento de toda  clientela do 



 

 

ensino fundamental. Complementarmente, na meta 27, propõe-se que os municípios 

devem realizar mapeamento das crianças fora da escola, visando localizar a 

demanda e universalizar a oferta de ensino obrigatório.  

Na mesma perspectiva de universalizar o atendimento nessa etapa, vê-se a 

preocupação em regularizar-se o fluxo e garantir mais tempo de atendimento 

(crianças na escola) por meio da ampliação do tempo do ensino fundamental (9 

anos), do aumento do atendimento diário (escola de tempo integral), da progressiva 

transformação das escolas unidocentes em escolas de mais de um professor, da 

regularização do fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de 

evasão e de repetência escolar. 

Apresenta-se, também, como uma das principais preocupações para esta 

etapa as questões pertinentes à estrutura física das escolas e ao fornecimento de 

material escolar e de alimentação para os alunos, bem como a garantia de 

transporte. Nas diretrizes destacadas, há uma que remete à melhoria das estruturas 

físicas e dos equipamentos, sua adequação para o atendimento a portadores de 

necessidades especiais e para utilização de novas tecnologias de informação, não 

esquecendo dos espaços artístico-culturais, esportivos e recreativos. 

 Já, nas metas, vislumbra-se grande preocupação com esse tema, visto que 

há nove metas que, de alguma forma, remetem à qualificação ou à adaptação dos 

espaços e ou materiais e equipamentos para uso escolar. Nesse rol de metas, pode-

se destacar: a elaboração de padrões mínimos nacionais de infraestrutura para as 

escolas de ensino fundamental, bem como a garantia de programas para o 

atendimento desses padrões mínimos - metas 4 a 7; o aumento do número de livros 

didáticos distribuídos aos alunos das quatro séries iniciais e finais - metas 12 e 13; 

disposição de literatura, livros didático-pedagógico para apoio aos professores de 

ensino fundamental - meta 14; garantia de transporte e de alimentação escolar - 

metas 17 e 18.   

Destaca-se, também, uma diretriz que remete à necessidade da consolidação 

e do aperfeiçoamento do censo escolar e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e a criação de sistemas complementares nos estados e 

municípios que permitam um permanente acompanhamento da situação escolar no 

país. Referente a essa diretriz, encontra-se a meta 26 que tem como preocupação 

assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos através da 



 

 

implantação em todos os sistemas de ensino de um programa de monitoramento 

que utilize os indicadores dos sistemas de avaliação.  

Esse capítulo do PNE apresenta, ainda, uma diretriz que coloca a gestão da 

educação e a cobrança de resultados, tanto dos objetivos como das metas 

propostas no plano, ao encargo da comunidade: pais, alunos, professores e 

trabalhadores da educação. Nesse sentido, o PNE propõe metas que tratam da 

organização curricular e político-pedagógica das escolas bem como da necessidade 

de maior participação da comunidade e ajuda desta na organização e na 

manutenção das unidades escolares.  

Dentro do que se apresenta nesse capítulo do PNE, para o ensino 

fundamental, não se verifica contradições ou ambiguidades, pois, na análise de suas 

partes, este está articulado de forma consistente, apresentando metas que 

coadunam com os objetivos e as diretrizes para essa etapa. Lembrando que se está 

tratando os capítulos do PNE, neste momento, de forma isolada (dentro do capítulo) 

e que, posteriormente, far-se-á uma análise desse capítulo com os demais para 

verificar se eles se apresentam consistentes, ou seja, se há uma consistência interna 

no documento como um todo. 

Do capítulo do PNE, referente ao financiamento e gestão da educação, 

destacam-se alguns elementos do texto das diretrizes os quais servirão para 

confrontar com os objetivos e metas desse mesmo capítulo do plano, em busca de 

verificar a consistência interna desse capítulo e do próprio plano. 

 
• A Constituição de 1988 [...] determinou expressamente que a Educação 
é um direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205, CF), devendo 
ser assegurada "com absoluta prioridade" à criança e ao adolescente (art. 
227, caput, CF) pela família, pelo Estado e pela sociedade.  
• [...] o fundamento da obrigação do Poder Público de financiá-la é o fato 
de constituir um direito. Assim, a Educação e seu financiamento não serão 
tratados neste PNE como um problema econômico, mas como um uma 
questão de cidadania.  
• Daí emerge a primeira diretriz básica para o financiamento da Educação: 
a vinculação constitucional de recursos à manutenção e desenvolvimento 
do ensino [...]. 
• O avanço significativo dos indicadores educacionais alcançado na 
década de 90 apoiou-se na vinculação de recursos, o que permitiu manter 
níveis razoáveis de investimento na educação pública. 
• Além disso, a diversidade da capacidade de arrecadação de Estados e 
Municípios, e destes entre si, levava a uma diferença significativa de gasto 
por aluno, pelo simples fato de estar matriculado numa escola estadual ou 
municipal.  
• Cumpre consolidar e aperfeiçoar outra diretriz introduzida a partir do 
FUNDEF, cuja preocupação central foi a eqüidade. Para tanto, é importante 
o conceito operacional de valor mínimo gasto por aluno, por ano, definido 



 

 

nacionalmente. A eqüidade refere-se não só aos sistemas, mas aos alunos 
em cada escola.  
• Instaurada a eqüidade, o desafio é obter a adequação da aprendizagem 
a um padrão mínimo de qualidade.  
• Aqui o conceito chave já não é mais o de valor mínimo, mas o de custo-
aluno-qualidade. Este deve ser a referência para a política de financiamento 
da Educação. Para enfrentar esta necessidade, os sistemas de ensino 
devem ajustar suas contribuições financeiras a este padrão desejado, e 
particularmente à União cabe fortalecer sua função supletiva, através do 
aumento dos recursos destinados à complementação do FUNDEF.  
• A Constituição Federal preceitua que à União compete exercer as 
funções redistributiva e supletiva de modo a garantir a equalização de 
oportunidades educacionais (art. 211, § 1º). Trata-se de dar às crianças real 
possibilidade de acesso e permanência na escola.  
• A educação deve ser considerada uma prioridade estratégica para um 
projeto nacional de desenvolvimento que favoreça a superação das 
desigualdades na distribuição de renda e a erradicação da pobreza.  
• Para que a gestão seja eficiente há que se promover o autêntico 
federalismo em matéria educacional, a partir da divisão de 
responsabilidades previstas na Carta Magna. A educação é um todo 
integrado, de sorte que o que ocorre num determinado nível repercute nos 
demais, tanto no que se refere aos aspectos quantitativos como qualitativos. 
Há competências concorrentes, como é o caso do ensino fundamental, 
provido por Estados e Municípios. Ainda que consolidadas as redes de 
acordo com a vontade política e capacidade de financiamento de cada ente  
• Mesmo na hipótese de competência bem definida, como a educação 
infantil, que é de responsabilidade dos Municípios, não pode ser 
negligenciada a função supletiva dos Estados (art. 30, VI, CF) e da União 
(art. 30, VI, CF e art. 211, § 1º , CF).  
• Quanto à distribuição e gestão dos recursos financeiros, constitui diretriz 
da maior importância a transparência. Assim sendo, devem ser fortalecidas 
as instâncias de controle interno e externo, órgãos de gestão nos sistemas 
de ensino, como os Conselhos de Educação e os órgãos de controle social, 
como os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, 
cuja competência deve ser ampliada, de forma a alcançar todos os recursos 
destinados à Educação Básica.  
• Para que seja possível o planejamento educacional, é importante 
implantar sistemas de informação, com o aprimoramento da base de dados 
educacionais do aperfeiçoamento dos processos de coleta e 
armazenamento de dados censitários e estatísticas sobre a educação 
nacional. Desta maneira, poder-se-á consolidar um sistema de avaliação - 
indispensável para verificar a eficácia das políticas públicas em matéria de 
educação.  
• Deve-se promover a efetiva desburocratização e descentralização da 
gestão nas dimensões pedagógica, administrativa e de gestão financeira, 
devendo as unidades escolares contar com repasse direto de recursos para 
desenvolver o essencial de sua proposta pedagógica e para despesas de 
seu cotidiano.  
• [...] no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de 
implantar gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de 
Conselhos de Educação que reúnam competência técnica e 
representatividade dos diversos setores educacionais; em nível das 
unidades escolares, por meio da formação de conselhos escolares de que 
participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção escolar 
que associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta 
pedagógica emanada dos conselhos escolares. (BRASIL, 2001, 169 -175). 

 
 
 

 



 

 

No quadro 6 que segue, classificam-se as metas do PNE para  Financiamento  

da Educação Nacional. 

 
Quadro 6 - Classificação das metas do PNE para o Financiamento da Educação 

Meta PNE – Financiamento Indicador de ação Competência 
1. Elevação, na década, através de esforço conjunto da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, do percentual 
de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em 
educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os 
recursos devem ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5% 
do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano e de 0,6% no 
quinto ano.  

Vetado Federal 

2. Implementar mecanismos de fiscalização e controle que 
assegurem o rigoroso cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal em termos de aplicação dos percentuais 
mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. Entre esses mecanismos estará o demonstrativo de 
gastos elaborado pelos poderes executivos e apreciado pelos 
legislativos com o auxílio dos tribunais de contas respectivos, 
discriminando os valores correspondentes a cada uma das 
alíneas do art. 70 da LDB. 

Normatização Federal 

3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o 
cumprimento do § 5º do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, 
que assegura o repasse automático dos recursos vinculados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino para o órgão 
responsável por este setor. Entre esses mecanismos deve 
estar a aferição anual pelo censo escolar da efetiva 
automaticidade dos repasses. 

Normatização Federal 

4. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o 
cumprimento dos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, 
que definem os gastos admitidos como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser 
incluídos nesta rubrica. 

Normatização Federal 

5. Mobilizar os Tribunais de Contas, as Procuradorias da 
União e dos Estados, os Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEF, os sindicatos, as organizações 
não-governamentais e a população em geral para exercerem 
a fiscalização necessária para o cumprimento das metas nºs 
2, 3 e 4. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

6. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes 
nos próximos dez anos, a previsão do suporte financeiro às 
metas constantes deste PNE. 

Normatização Federal 

7. Orientar os orçamentos nas três esferas governamentais, 
de modo a cumprir as vinculações e subvinculações 
constitucionais, e alocar, no prazo de dois anos, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, valores por aluno, que 
correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos nacionalmente.  

Vetado Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

8. Estabelecer, nos Municípios, a educação infantil como 
prioridade para a aplicação dos 10% dos recursos vinculados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino não reservados 
para o ensino fundamental. 

Normatização Municipal 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                    Continuação 
9. Estabelecer, nos Estados, o ensino médio como prioridade 
para a aplicação dos 10% dos recursos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino não reservados 
para o ensino fundamental. 

Normatização Estadual 

10. Estabelecer a utilização prioritária para a educação de 
jovens e adultos, de 15% dos recursos destinados ao ensino 
fundamental cujas fontes não integrem o FUNDEF: nos 
Municípios (IPTU, ISS, ITBI, cota do ITR, do IRRF e do IOF-
Ouro, parcela da dívida ativa tributária que seja resultante de 
impostos), nos Estados e no Distrito Federal (IPVA, ITCM, 
cota do IRRF e do IOF-Ouro, parcela da dívida ativa 
tributária que seja resultante de impostos). 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

11. Estabelecer programa nacional de apoio financeiro e 
técnico-administrativo da União para a oferta, 
preferencialmente, nos Municípios mais pobres, de educação 
de jovens e adultos para a população de 15 anos e mais, 
que não teve acesso ao ensino fundamental. 

Ampliação da rede Federal 

12. Ampliar o atendimento dos programas de renda mínima 
associados à educação, de sorte a garantir o acesso e 
permanência na escola a toda população em idade escolar 
no País. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

13. Garantir recursos do Tesouro Nacional para o pagamento 
de aposentados e pensionistas do ensino público na esfera 
federal, excluindo estes gastos das despesas consideradas 
como manutenção de desenvolvimento do ensino. 

Normatização Federal 

14. Promover a eqüidade entre os alunos dos sistemas de 
ensino e das escolas pertencentes a um mesmo sistema de 
ensino. 

Vetado Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

15. Promover a autonomia financeira das escolas mediante 
repasses de recursos, diretamente aos estabelecimentos 
públicos de ensino, a partir de critérios objetivos. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

16. Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e 
financeiros do Ministério de Educação e de outros Ministérios 
nas áreas de atuação comum. 

Normatização Federal 

17. Assegurar recursos do Tesouro e da Assistência Social 
para programas de renda mínima associados à educação; 
recursos da Saúde e Assistência Social para a educação 
infantil; recursos destinados à universalização das 
telecomunicações, à criação de condições de acesso da 
escola, às redes de comunicação informática; recursos do 
Trabalho para a qualificação dos trabalhadores; recursos do 
Fundo Penitenciário para a educação de presos e egressos. 

Normatização Federal 

18. A União deverá calcular o valor mínimo para o custo-
aluno para efeito de suplementação dos fundos estaduais 
rigorosamente de acordo com o estabelecido pela Lei nº 
9.424/96. 

Normatização Federal 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2001, p. 175-178). 
 
 
 

 Na sequência, passa-se ao quadro 7 para classificar as metas do PNE para a 

Gestão da Educação Nacional. 

 

 

 



 

 

Quadro 7 - Classificação das metas do PNE para a Gestão da Educação 
Meta PNE – Gestão Indicador de ação Competência 

1. Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino com vistas a uma ação coordenada entre entes 
federativos, compartilhando responsabilidades, a partir das 
funções constitucionais próprias e supletivas e das metas 
deste PNE. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

2. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de 
ensino municipais, através de apoio técnico a consórcios 
intermunicipais e colegiados regionais consultivos, quando 
necessários. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Municipal  

3. Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação 
e apoiar tecnicamente os Municípios que optarem por 
constituir sistemas municipais de ensino. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/  
Municipal 

4. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão 
democrática do ensino público, com a participação da 
comunidade. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

5. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais 
desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a 
ação inovadora das instituições escolares. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

6. Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos 
a destinação de recursos para as atividades-fim, a 
descentralização, a autonomia da escola, a eqüidade, o foco 
na aprendizagem dos alunos e a participação da 
comunidade. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

7. Elaborar e executar planos estaduais e municipais de 
educação, em consonância com este PNE. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal  

8. Organizar a educação básica no campo, de modo a 
preservar as escolas rurais no meio rural e imbuídas dos 
valores rurais. 

Normatização Estadual/ 
Municipal  

9. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução 
de sua proposta pedagógica. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Estadual/ 
Municipal  

10. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das 
escolas e ampliar sua autonomia financeira, através do 
repasse de recursos diretamente às escolas para pequenas 
despesas de manutenção e cumprimento de sua proposta 
pedagógica. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

11. Informatizar, em três anos, com auxílio técnico e 
financeiro da União, as secretarias estaduais de educação, 
integrando-as em rede ao sistema nacional de estatísticas 
educacionais. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual 

12. Informatizar progressivamente, em dez anos, com auxílio 
técnico e financeiro da União e dos Estados, todas as 
secretarias municipais de educação, atendendo, em cinco 
anos pelo menos, a metade dos Municípios com mais de 
20.000 habitantes. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

13. Estabelecer, em todos os Estados, com auxílio técnico e 
financeiro da União, programas de formação do pessoal 
técnico das secretarias, para suprir, em cinco anos, pelo 
menos, as necessidades dos setores de informação e 
estatísticas educacionais, planejamento e avaliação. 

Formação e 
Capacitação 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

 
 
 



 

 

                                                                                                                                     Continuação 
14. Promover medidas administrativas que assegurem a 
permanência dos técnicos formados e com bom 
desempenho nos quadros das secretarias. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

15. Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e 
financeiro da União, a administração das escolas com mais 
de 100 alunos, conectando-as em rede com as secretarias 
de educação, de tal forma que, em dez anos, todas as 
escolas estejam no sistema. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

16. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração 
dos Municípios e das universidades, programas 
diversificados de formação continuada e atualização 
visando a melhoria do desempenho no exercício da função 
ou cargo de diretores de escolas. 

Formação e 
Capacitação 

Estadual/ 
Municipal 

17. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo 
menos, possuam formação específica em nível superior e 
que, no final da década, todas as escolas contem com 
diretores adequadamente formados em nível superior, 
preferencialmente com cursos de especialização. 

Normatização Estadual/ 
Municipal 

18. Ampliar a oferta de cursos de formação em 
administração escolar nas instituições públicas de nível 
superior, de forma a permitir o cumprimento da meta 
anterior. 

Ampliação da rede Federal/ 
Estadual 

19. Estabelecer políticas e critérios de alocação de 
recursos federais, estaduais e municipais, de forma a 
reduzir desigualdades regionais e desigualdades internas a 
cada sistema. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

20. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica – SAEB e o censo escolar. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal 

21. Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a 
colaboração técnica e financeira da União, um programa de 
avaliação de desempenho que atinja, pelo menos, todas as 
escolas de mais de 50 alunos do ensino fundamental e 
Médio. 

Normatização Federal/ 
Estadual 

22. Estabelecer, nos Municípios, em cinco anos, programas 
de acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de 
educação infantil. 

Normatização Municipal 

23. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem 
na Educação Básica numa Conferência Nacional de 
Educação, que envolva a comunidade educacional. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

24. Instituir em todos os níveis, Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social dos recursos 
destinados à Educação não incluídos no FUNDEF, 
qualquer que seja sua origem, nos moldes dos Conselhos 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

25. Incluir, nos levantamentos estatísticos e no censo 
escolar informação acerca do gênero, em cada categoria 
de dados coletados. 

Normatização Federal 

26. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos 
referentes a financiamento e gestão. 

Normatização Federal/ 
Estadual/ 
Municipal 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2001, p. 178-181). 
  
 

A análise da consistência interna desse capítulo do PNE passa pela 

confrontação das diretrizes estabelecidas frente às metas propostas para o 

financiamento e a gestão do ensino, em que se atribui o nível de consistência pela 



 

 

existência ou não de contradição, ou ambiguidade entre as partes do capítulo. 

 Nas diretrizes destacadas anteriormente (ver páginas 50-51), referentes ao 

financiamento da educação, apontam-se três principais elementos que aparecem no 

texto: a vinculação constitucional de recursos; o conceito de equidade – valor 

mínimo gasto por aluno -; custo-aluno-qualidade. Assim, partindo do que está no 

texto das diretrizes, o qual cita que a Constituição Federal no Art. 205 determina que 

a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, o PNE segue 

afirmando que “[...] o fundamento do Poder Público de financiá-la é o fato de 

constituir um direito” (BRASIL, 2001, p. 169), e que o financiamento será tratado não 

como um problema econômico mas sim como uma questão de cidadania.  

 A partir dessa premissa desse capítulo do PNE, aparece o primeiro elemento: 

a vinculação constitucional de recursos para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino, como agente garantidor de investimento e avanços nos indicadores 

educacionais. Em relação a essa diretriz, apresentam-se as metas: 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 

10, nas quais se destacam a importância da fiscalização e do controle sobre os 

recursos vinculados, bem como a necessidade de se garantir que estes recursos 

sejam realmente empregados (usados) pelos órgãos encarregados pela educação e 

em atividades fins para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como previsto 

na LDB. 

 O segundo elemento apontado nas diretrizes para o financiamento trata da 

equidade. O PNE cita que, a partir do FUNDEF, introduziu-se o conceito operacional 

do valor mínimo gasto por aluno definido nacionalmente, em virtude da disparidade 

de arrecadação entre Estados e Municípios, e destes entre si, o que acarretava uma 

grande diferença entre o gasto por aluno em cada sistema de ensino. Dentre as 

metas propostas no PNE, aparece a meta 14 a qual se preocupa em promover a 

equidade entre alunos dos sistemas de ensino e das escolas do mesmo sistema de 

ensino. Aqui, surge um questionamento quanto ao atendimento da diretriz exposta, 

em virtude de que a meta 14, a qual trata da equidade entre os sistemas, foi vetada 

pela presidência da república. Não havendo a derrubada do veto pelo Congresso 

Nacional, essa meta tornou-se nula. Assim sendo, há um fator de contradição nesse 

capítulo do PNE, pois há uma diretriz que não será atendida como formalização de 

metas para seu alcance.  

 Outro elemento principal apontado nas diretrizes é o estabelecimento de um 

padrão mínimo de qualidade, o qual passa de um valor mínimo por aluno para um 



 

 

conceito de custo-aluno-qualidade, como um elemento determinante para ir além da 

equidade de investimento e elevar a qualidade do ensino. Para isso, o Plano prevê a 

necessidade de um ajuste financeiro particularmente da União, cabendo a esta 

fortalecer sua função supletiva, aumentando os recursos destinados à 

complementação do FUNDEF. 

Novamente, um questionamento desponta, pois, em relação ao trecho das 

diretrizes, apresenta-se a meta 7 a qual propõe a orientação dos orçamentos nas 

três esferas governamentais, cumprindo as vinculações e as subvinculações 

constitucionais, alocando, no prazo de dois anos, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, valores por aluno que atendam aos padrões mínimos de qualidade de 

ensino, definidos nacionalmente. Para isso, é previsto a necessidade de um ajuste 

financeiro por parte da União. Entretanto, tendo essa meta sido vetada pela 

presidência da república, e o veto não tendo sido derrubado pelo Congresso 

Nacional, essa meta torna-se inoperante. Assim sendo, há outro fator de contradição 

nesse capítulo do PNE. 

Nos objetivos e nas diretrizes do PNE para todos os níveis e modalidades, vê-

se o discurso da necessidade da ampliação e da qualificação do atendimento, 

valorização dos profissionais da educação e democratização da gestão e do acesso 

ao ensino público. No entanto, um dos principais elementos garantidores dessa 

evolução seria um aumento no investimento em educação pública, o que se 

vislumbra com a meta 1, para o financiamento da educação, a qual prevê a 

elevação, durante a década, com a participação da União, Estados e Municípios, do 

percentual de gastos públicos para atingir no mínimo 7% do Produto Interno Bruto 

(PIB), com uma ampliação anual à razão de 0,5% do PIB nos quatro primeiros anos 

e 0,6% no quinto ano. 

Essa meta garantiria um novo aporte de recursos para a educação se não 

sofresse veto da presidência da república - veto que se manteve, o qual, junto aos 

vetos das metas já descritas anteriormente, restringe as ações que visam uma real 

equidade entre os sistemas, um investimento maior para superação dos problemas e 

elevação da qualidade da educação nacional. Pinto (2002) descreve: 

 
 
Uma rápida análise das metas apresentadas mostra com clareza a postura 
adotada pelo Executivo diante do projeto aprovado pelo Congresso 
Nacional: vetar todos os mecanismos que viabilizariam financeiramente, 
sem um comprometimento maior da qualidade, o atendimento das metas ali 
estabelecidas. Assim de uma forma geral, foram vetados todos os itens que 



 

 

implicassem um aporte adicional de recursos, por parte do governo federal, 
como se fosse possível atender o seu conjunto de metas sem a alteração 
dos valores atualmente gastos com ensino no Brasil. (PINTO, 2002 apud 
ROSSINHOLI, 2010, p. 71). 
 
 

O capítulo do PNE referente ao financiamento apresenta, a partir dos vetos, 

as metas 1, 7 e 14, passando a ter um caráter ambíguo, pois há diretrizes que não 

terão garantidas seu atendimento pela inexistência de metas que as contemplem. 

Assim, afeta a consistência interna desse capítulo do plano. 

Em relação à gestão da educação, as diretrizes presentes, nesse capítulo, 

indicam a necessidade de integração entre os entes federados, com divisão de 

responsabilidades como previsto na Constituição Federal, sendo a educação um 

todo que tem repercussão em todos os níveis e esferas, independentemente de 

competências, tanto nos aspectos qualitativos como quantitativos.  Mesmo havendo 

uma competência bem definida como na educação infantil, não se pode negligenciar 

a função supletiva da União e dos estados.   

A meta 1 da gestão da educação prevê o aperfeiçoamento do regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, com vistas a uma ação coordenada entre 

entes federativos, dividindo responsabilidades, a partir das funções constitucionais 

próprias e supletivas e das metas desse plano. A meta 2 dá continuidade, pois 

institui a necessidade de estimular a colaboração entre as redes e os sistemas de 

ensino municipais.  

Outro elemento que aparece nas diretrizes para a gestão da educação é a 

indicação da necessidade de se estabelecer uma efetiva desburocratização e 

descentralização da gestão, bem como o incremento dos conselhos escolares e de 

acompanhamento social, visando a gestão democrática e transparente, tanto das 

ações administrativas e pedagógicas como de aplicação dos recursos financeiros. 

Nesse sentido, há as metas: 3, 4, 5, 6, 9 e 24, as quais trazem como 

objetivos: criar conselhos municipais de educação; definir em cada sistema de 

ensino normas de gestão democráticas; editar dentro dos sistemas normas e 

diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis; desenvolver padrões de gestão 

voltados para a aplicação dos recursos as atividades-fim, a descentralização, a 

autonomia da escola, a equidade, a participação da comunidade; apoiar as escolas 

na elaboração e execução de sua proposta pedagógica e assegurar a autonomia 

administrativa e pedagógica das escolas e ampliar sua autonomia financeira, por 



 

 

meio do repasse de recursos diretamente às escolas. 

Percebe-se, também, nas diretrizes para a gestão da educação, a 

preocupação com a avaliação e com o controle, pois elas estabelecem a importância 

de implementar um sistema de informação, visando o aprimoramento da base de 

dados e o aperfeiçoamento dos processos de coleta e armazenamento de dados 

censitários e estatísticos sobre a educação nacional. Podendo, assim, consolidar um 

sistema de avaliação, para verificar a eficácia das políticas públicas em matéria de 

educação, bem como programas de formação e capacitação de administradores 

escolares para suprirem as necessidades técnico-administrativas referentes à 

utilização de ferramentas de informação, avaliação e planejamento. 

Para atingir essas diretrizes, estabeleceram-se as metas: 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 20, 21, 22 e 25, as quais visualizam a intenção de: informatização em três anos 

com o auxílio técnico e financeiro da união às secretarias estaduais de educação; 

informatizar em dez anos todas as secretarias municipais de educação; estabelecer, 

em todos os estados, com o auxílio da União, programas de formação de pessoal 

técnico das secretarias; garantir a permanência dos técnicos formados e com bom 

desempenho nos quadros das secretarias; informatizar, gradualmente, a 

administração das escolas com mais de 100 alunos, conectando-as em rede com as 

secretarias de educação; ampliar a oferta de cursos de formação em administração 

escolar; consolidar e aperfeiçoar o sistema nacional de avaliação da educação 

básica (SAEB) e o censo escolar; estabelecer, nos estados, um programa de 

avaliação de desempenho que atinge, pelo menos, todas as escolas com mais de 50 

alunos; estabelecer, nos municípios, programa de acompanhamento e avaliação dos 

estabelecimentos de educação infantil; e incluir, nos levantamentos estatísticos e no 

censo escolar, informação acerca do gênero, em cada categoria de dados coletados. 

Nesse capítulo, quando se trata das diretrizes e das metas para a gestão da 

educação nacional, diferentemente da parte relacionada ao financiamento, não se 

visualiza contradições nem ambiguidades entre as diretrizes, objetivos e metas, 

sendo possível, a partir disso, inferir que há uma consistência interna nessa parte do 

capítulo que trata da gestão.  

Analisado separadamente os capítulos selecionados do PNE, quanto à 

educação infantil, ao ensino fundamental, ao financiamento e à gestão da educação, 

passa-se da análise da consistência interna do PNE, nas suas partes, para a análise 

da congruência dessas partes de maneira que se possa estabelecer o grau de 



 

 

consistência do documento, por ser ferramenta de instrumentalização da 

implementação de políticas públicas para a se alcançar os objetivos descritos no 

plano para educação nacional. 

A análise da consistência interna do PNE mostra um tratamento diferenciado 

entre as etapas da educação básica aqui abordadas, em que se visualiza uma maior 

relevância dada ao ensino fundamental, como apresentado em suas prioridades: 

garantir ensino fundamental de 8 anos; garantir ensino fundamental a todos que a 

ele não tiveram acesso na idade própria; e ampliação do atendimento nos demais 

níveis. O que se apresenta de forma coerente quanto às políticas educacionais em 

vigor à época da proposição do plano, LDB e FUNDEF. No entanto, quando se faz 

uma leitura dos objetivos e das metas estabelecidas para a educação infantil e o 

ensino fundamental, frente às metas propostas no capítulo referente à gestão e ao 

financiamento da educação, no tocante ao tema gestão da educação, há uma 

coerência entre as metas e os objetivos propostos aos demais temas do plano, 

evidenciando-se a preocupação em normatizar a gestão da educação de maneira a 

transferir competências às esferas subnacionais, ao mesmo tempo em que reforça 

os mecanismos de controle por meio dos instrumentos de avaliação.  

O discurso apresentado no Plano Nacional de Educação é, em grande parte, 

marcado pela influência das políticas governamentais em execução na época de sua 

proposição e de sua implantação, como a política de reforma do Estado. 

Já, em referência ao financiamento, o que se percebe, principalmente após os 

vetos presidenciais das metas 1, 7 e 14 do capítulo do financiamento, uma 

inconsistência, visto que o capítulo referente ao financiamento da educação não dá 

garantia ou sustentação fiscal e financeira para que as metas estabelecidas no plano 

possam ser implementadas.  Assim sendo, inviável alcançar os objetivos traçados no 

plano: elevação global da escolaridade da população, melhoria da qualidade do 

ensino, redução das desigualdades sociais e regionais. 

 
 
4.3 O HISTÓRICO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
  
 
 A implementação, nos estados, dos respectivos planos de educação veem ao 

encontro do que foi previsto na legislação Federal no Art. 214 da Constituição 

Federal de 1988, na Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

-, e na Lei nº 10.177/01 – Plano Nacional de Educação. Em Santa Catarina: Art. 166 



 

 

da Constituição Estadual de 1989. 

 Na proposta de Plano Estadual de Educação de Santa Catarina de julho de 

2004, consta um histórico dos encaminhamentos anteriores à sua proposição. A 

primeira versão encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Governo Estadual no 

ano de 2002 teve sua elaboração sem a participação popular. Devido às pressões 

dos grupos civis organizados e ao contexto político da época, a primeira versão foi 

arquivada. 

 Uma segunda proposta (PEE 2004) começou a ser construída a partir de 

discussões entre a Secretaria de Estado da Educação e a Comissão de Educação 

da Assembleia Legislativa, a partir das cobranças do Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina – SINTE/SC 

e do Fórum Catarinense em Defesa da Escola Pública.   

No dia 18 de julho de 2003, foi realizado um Seminário Estadual, em 

Florianópolis, tendo por objetivo a oficialização do processo de criação do PEE, 

onde se assumiu o caráter democrático de elaboração do PEE. Durante o seminário, 

foi ressaltada a importância do plano para a educação de Santa Catarina, servindo 

para definição do regimento e do processo de mobilização e cronograma das 

atividades a serem executadas. Teve início, assim, o processo de discussão das 

propostas organizadas em seminários municipais e regionais. Seu desfecho foi no 

Congresso Estadual para o Plano Estadual de Educação, realizado nos dias 15 e 16 

de dezembro de 2003, na cidade de Blumenau. 

A segunda proposta de PEE foi encaminhada ao Governo do Estado para 

avaliação e posterior encaminhamento à Assembleia Legislativa para apreciação e 

aprovação. Isso acabou não ocorrendo, ficando a proposta sem encaminhamento do 

Governo Estadual.  

Seguindo a hierarquia dos entes federados passa-se para a apresentação da 

proposição do Plano Municipal de Educação de Itajaí. 

 
 
4.4 Histórico do Plano Municipal de Educação de Itajaí 
 
 
 O Plano Municipal de Educação (PME) de Itajaí, na esteira da aprovação do 

PNE, começou a se desenhar já em março de 2002, quando da execução do I 

Fórum do Plano Municipal de Educação. Durante esse evento, o prefeito municipal 

assinou um decreto instituindo o ano de 2002 como o ano municipal de educação, a 



 

 

partir do qual se oficializou a criação do fórum permanente do Plano Municipal de 

Educação, bem como da comissão municipal para gerir o processo de elaboração do 

PME. No referido evento, foi apresentado o diagnóstico da situação do ensino no 

município, caracterizando esse diagnóstico como o ponto de partida para elaboração 

do plano. Foram criados grupos de trabalho para a construção do documento, 

ficando cada grupo responsável por um nível ou modalidade de ensino: educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação especial, 

formação e valorização dos professores, educação tecnológica e formação 

profissional, financiamento e gestão, educação de jovens e adultos, ensino a 

distância e tecnologias educacionais. Cada grupo ficou responsável pela elaboração 

dos objetivos e metas nos seus respectivos níveis e modalidade de ensino. 

 No dia 13 de maio de 2002, promoveu-se o dia da mobilização - as escolas do 

município pararam suas atividades normais e realizaram, junto à comunidade, 

discussões para a elaboração de propostas para o plano. 

 A apresentação das propostas dos grupos de trabalho aconteceu no II Fórum 

de Educação, realizada no dia 6 de agosto de 2002, no qual foi formatado o 

documento final do plano, contendo o diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para 

a educação municipal, para posteriormente ser enviada à Câmara de Vereadores 

para a apreciação, discussão e aprovação. O Plano constituiu-se na Lei nº 3972, de 

setembro de 2003, e retificada pela Lei nº 4.001, de 20 de novembro de 2003.                           

 Seguindo a forma adotada para a apresentação e análise dos elementos do 

PNE, passa-se a trabalhar com o PME, apresentando suas diretrizes, objetivos e 

metas, referentes à educação infantil, ensino fundamental e financiamento e gestão 

da educação, para serem abordados e analisados. 

 
 
4.4.1 Diretrizes, objetivos e Metas do PME para a Educação Básica 

 
 

Em busca de verificar a consistência interna do capítulo referente às diretrizes 

para educação infantil e do próprio plano, destacam-se alguns elementos do texto do 

PME os quais servirão para confrontar com os objetivos e metas desse mesmo 

capítulo do plano. No Plano, apresentam-se três princípios nos quais as diretrizes 

estarão baseadas: 

 

 



 

 

1.  Atendimento às crianças de zero a seis anos com qualidade. 

2.  Valorização do profissional da educação infantil. 

3.  Democratização ao acesso às instituições de educação infantil. 

 

As diretrizes referentes ao atendimento com qualidade são: 

 
• As instituições de educação infantis têm o dever de atender com 
qualidade a criança de zero a seis anos, inclusive as portadoras de 
necessidades educativas especiais conforme as normas fixadas pelo 
Conselho Municipal de Educação.  
• Os cuidados com esta faixa etária devem contemplar sempre a 
dimensão do educar.  
• Os profissionais da educação infantil (coordenador, supervisor e 
professor) devem ser formados em curso de nível superior de pedagogia, 
com habilitação em educação infantil.   
• As instituições de educação infantil com mais de seis crianças de zero a 
três anos deverão ter ambientes apropriados para repouso (com berços), 
higiene e alimentação (lactário com lactarista).  
• As instituições de educação infantil deverão contemplar em seus projetos 
pedagógicos programas de capacitação em serviço.  
• A ação do professor deve contribuir para o fortalecimento da auto-estima 
e da identidade da criança.  
• O professor deve privilegiar atividades pedagógicas que levem em conta 
a brincadeira e que valorizem o trabalho cooperativo.  
• O currículo da educação infantil deve levar em conta o desenvolvimento 
físico, emocional, cognitivo e social da criança, promovendo a ampliação de 
suas experiências e oportunidades de vivenciar novos conhecimentos. 
• As ações na educação infantil devem ser complementadas pelas ações 
de saúde e assistência, realizadas de forma articulada com setores 
competentes.  
• Adequação dos espaços físicos às crianças portadoras de necessidades 
educativas especiais. (ITAJAÍ, 2004, p. 31-32). 
 
 

As diretrizes referentes à valorização do profissional da educação infantil são: 
 
 
• O professor da educação infantil da rede pública terá remuneração igual 
aos professores das séries iniciais.  
• O professor da educação infantil terá remuneração conforme seu nível 
de formação.  
• O professor da educação infantil da rede pública terá garantido ajuda de 
custo para sua formação em nível de pós-graduação. (ITAJAÍ, 2004, p. 32). 
 
 

As diretrizes referentes à democratização ao acesso às instituições são: 
 

 
• As vagas existentes nas instituições de educação infantil da rede pública 
serão disponibilizadas conforme estudo da demanda e com critérios 
discutidos com a comunidade escolar de cada unidade.  
• As instituições de educação infantil ficarão responsáveis em promover 
programas de orientação educativas aos pais, contemplados no projeto 
pedagógico.  



 

 

•  As vagas da rede pública deverão ser ampliadas progressivamente, 
conforme a demanda, assim como espaço físico das instituições, atendendo 
os critérios de qualidade estabelecidos. (ITAJAÍ, 2004, p. 32). 
 
 

No quadro 8 a seguir, seguindo os mesmos critérios dos quadros de metas do 

PNE, as metas do PME estão classificadas, começando com os objetivos/metas 

para Educação Infantil. 

 

Quadro 8 - Classificação das metas do PME para a Educação Infantil 
Meta PME – Educação Infantil Indicador de ação Competência 

1. Promover através das ações conjuntas a realização de 
estudo sobre a situação da infância e da família, na faixa 
etária de 0 a 6 anos no município de Itajaí. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  

2. Construir uma equipe especializada para organização de 
um banco de dados referente à educação infantil no 
município de Itajaí.  

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

3. Credenciar todos os CEIs não credenciados no sistema 
municipal de ensino para receber o parecer técnico e 
registro conforme resolução nº003/99 do COMED. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

4. Somente autorizar a construção e funcionamento de 
instituições de educação infantil públicas ou privadas, que 
atendam os requisitos de infra-estrutura estabelecidos pela 
resolução nº 003/99 do COMED. 

Normatização Municipal  

5. Assegurar a parceria de ações integradas com a saúde 
para garantir atendimento médico, odontológico e de 
enfermagem, com visitas periódicas nas instituições de 
educação e infantil da rede pública, para diagnóstico e 
prevenção. 

Manutenção e 
funcionamento da rede  

Municipal  

6. Garantir alimentação escolar balanceada e de qualidade 
para as crianças atendidas da educação infantil, nos 
estabelecimentos públicos e conveniados, supervisionados 
por um nutricionista.  

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

7. Assegurar, na rede pública municipal e estadual e no 
centro de estabelecimentos conveniados, o fornecimento 
de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

8. Assegurar a criação de uma equipe multidisciplinar 
(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social 
e nutricionista), além do professor, para cada 1000 alunos 
da rede pública, para diagnóstico, prevenção de 
intervenção com uma carga horária de 40h semanais.  

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

9. Expandir a oferta de vagas e o espaço físico da rede 
pública com um percentual superior ao ano anterior 
conforme levantamento do banco de dados atendendo a 
resolução 0003/99 do COMED. 

Ampliação da rede Municipal  

10. Assegurar o processo de seleção e contratação dos 
educadores infantis, a formação específica da área, com 
acesso via concurso público a cada dois anos.  

Normatização Municipal  
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11. Assegurar que os profissionais da educação infantil 
sejam graduados em pedagogia - habilitação em educação 
infantil, bem como garantir um plano de formação 
continuada. 

Formação e 
Capacitação 

Municipal 

12. Assegurar aos profissionais da rede pública de 
educação infantil um plano de carreira, valorização e 
auxílio por meio de bolsas, para a sua formação inicial e 
continuada. 

Valorização do 
Magistério 

Municipal 

13. Buscar a equivalência salarial dos professores da 
educação infantil com os professores do ensino 
fundamental. 

Valorização do 
Magistério 

Municipal 

14. Criar biblioteca nas instituições de educação infantil 
com livros, vídeos e outros materiais destinados à 
formação continuada do professor. 

Formação e 
Capacitação 

Municipal 

15. Criar critérios para avaliação do estágio probatório da 
rede pública, através da formação de comissão especial. 

Normatização Municipal 

16. Instalação de lactários com lactarista, para preparo 
eu/ou serviço de alimentação dos bebês em instituições de 
educação infantil que tenha mais de 5 bebês de 0 a 1 ano. 

Manutenção e 
funcionamento 

Municipal 

17. Instalação de computadores para utilização das 
crianças e informatização das secretarias das instituições 
de educação infantil da rede pública. 

Manutenção e 
funcionamento 

Municipal 

18. Assegurar a contratação de agentes de atividades em 
educação com a idade mínima de 18 anos e escolaridade 
do ensino médio, como prescreve a lei. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal 

19. Garantir a redução do número de alunos em salas de 
aulas que tenham incluídos estudantes portadores de 
necessidades especiais. 

Normatização Municipal 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Itajaí (2004, p. 33-35). 
  
 

A análise da consistência interna desse capítulo do PME passa pela 

confrontação das diretrizes estabelecidas frente às metas propostas para a 

educação infantil, atribuindo-se o nível de consistência pela existência ou não de 

contradição, ou ambiguidade entre as partes do capítulo.  

As diretrizes para a educação infantil apresentadas no PME estão agrupadas 

a partir de três princípios: atendimento com qualidade, valorização do profissional e 

democratização do acesso. Referente ao primeiro princípio destacam-se algumas 

diretrizes que demonstram a preocupação com a qualificação do atendimento. Na 

primeira, apresenta-se como um dever o atendimento de qualidade das crianças de 

zero aos seis anos, incluídos, ai, as portadoras de necessidades educativas 

especiais. Na sequência, as diretrizes apontam que os cuidados com esta faixa 

etária devem contemplar a dimensão educativa.  As demais diretrizes referentes ao 

principio do atendimento com qualidade apresentam as preocupações com: a 

formação do profissional que trabalhará nessa etapa de ensino, a adequação dos 

materiais e espaços, o currículo e ação pedagógica dos professores.  



 

 

Para atingir essas diretrizes, o plano apresenta um conjunto de metas. As 

metas 1 e 2 apontam a necessidade de fazer-se estudo sobre a situação da infância 

e da família, das crianças na faixa etária de zero aos seis anos, o que, em um 

primeiro olhar, apresenta-se contraditório, visto que, para a construção de um plano 

de educação desta envergadura, pressupõe-se a existência de um levantamento da 

situação local da faixa a ser atendida pelo referido plano. Entretanto, de qualquer 

forma, as metas 1 e 2 estão de acordo com as diretrizes apresentadas, bem como 

as metas 3 e 4, as quais tratam da regularização (física e legal) dos 

estabelecimentos de educação infantil. 

As metas 5 e 8 indicam a necessidade de um atendimento multidisciplinar 

(médico, odontológico, psicológico, fonoaudiológico) às crianças nessa faixa etária.  

As metas 6, 7, 16, 17 e 19 vêm na mesma direção de qualificar o atendimento 

quanto à alimentação, ao material pedagógico, ao espaço e ao número de crianças 

atendidas respeitadas as necessidades específicas. Apresentam-se, ainda, as metas 

10, 11 e 14, as quais tratam da questão da formação e da capacitação dos 

profissionais que trabalharão com essa faixa etária. 

O que se pode inferir do cruzamento do primeiro rol de diretrizes e das metas 

a elas relacionadas é uma convergência, ou seja, um quadro consistente sem 

contradições no que está proposto no PME. 

Ao continuar com o segundo princípio apontado no plano para a educação 

infantil - valorização do profissional -, destacam-se três diretrizes nesse sentido. 

Estas expressam, em primeiro plano, uma realidade salarial que define a 

necessidade de equiparar os salários entre a educação infantil e o ensino 

fundamental, bem como remuneração de acordo com a formação e a garantia de 

incentivo à formação em nível de pós-graduação. Nesse sentido, há as metas 12 e 

13 nas quais se estabelecem a garantia de um plano de carreira, valorização e 

auxílio para a formação inicial e continuada e a equivalência salarial com os 

professores do ensino fundamental. Até aqui, não há nenhuma contradição ou 

ambiguidade quanto às diretrizes traçadas e às metas, havendo uma consistência no 

texto do plano. 

Nas diretrizes referentes ao terceiro princípio - democratização do acesso -, 

estas estabelecem a necessidade de disponibilizarem-se as vagas conforme estudo 

da demanda e de acordo com critérios discutidos com a comunidade, bem como o 

seu aumento conforme a demanda e de acordo com os critérios de qualidade 



 

 

estabelecidos, além da promoção de programas de orientação educativa aos pais. 

Nesse sentido, encontra-se a meta 9 que fala em aumentar a oferta de vagas e 

ampliar os espaços de atendimento, em um percentual superior ao ano anterior, de 

acordo com o levantamento feito. 

Nesse ponto do plano, há certa ambiguidade assim como no PNE, quando se 

refere ao atendimento da demanda. No PME não se fala em percentagens como no 

PNE, mas, sabendo-se do histórico de baixo atendimento das crianças dessa faixa 

etária no território nacional, supõe-se que, no município de Itajaí, não deva ser tão 

diferente. Falar, assim, em democratização do acesso é de certo modo contraditório 

quando não se fala na universalização do atendimento, mesmo que este não seja 

obrigatório. Mas, em se tratando de analisar a consistência interna desse capítulo do 

Plano, este se dá de forma consistente sem contradições entre suas partes, visto 

que, no texto, quando se fala em democratizar o acesso, isso se refere aos critérios 

de acesso a serem discutidos com a comunidade. 

Em se tratando do ensino fundamental, passa-se a destacar algumas de suas 

diretrizes apresentadas no texto do PME: 

 
• As diretrizes para o ensino fundamental, do município de Itajaí, 
fundamentam-se na Constituição Brasileira (1988), na lei de Diretrizes e 
Bases da educação nacional nº. 9394/96 e nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998).  
• Durante a vigência do plano municipal de educação, o ensino 
fundamental deverá ser socializado a toda a esfera a que se destina, com 
qualidade no processo ensino-aprendizagem, bem como a garantia de 
acesso e permanência a todos os educandos.  
• O direito ao desenvolvimento da capacidade de aprender do educando, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e escrita e do cálculo.  
• Implementar políticas públicas educacionais voltadas a solução da 
defasagem idade/série.  
• A oferta qualitativa deverá, em decorrência da defasagem de idade/série, 
regularizar os percursos de escolares, permitindo que as crianças e 
adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir esse 
nível de ensino.  
• A LDB, em seu artigo 34, preconiza a progressiva implantação do ensino 
em tempo integral, a critério dos Sistemas de Ensino, para os alunos do 
ensino fundamental. Cabe ao município implementar projetos, que 
gradativamente, essa modalidade de estrutura escolar possa ser uma 
realidade.  
• É preciso avançar mais nos programas de formação e qualificação de 
todos profissionais de educação. E o poder público municipal e o seu 
sistema municipal de ensino deverão articular-se, de forma efetiva com as 
edições ensino superior da região.  
• Além da capacitação permanente, faz-se necessários investimentos no 
plano de carreira do magistério, pois o educador é o mediador da 
socialização do conhecimento produzido historicamente.  
• As políticas públicas devem assumir o compromisso e a seriedade em 
pensar educação em uma dimensão social maior, entendendo que a 



 

 

concretização do Plano Municipal de Educação só será possível se estiver 
intimamente articulado as outras áreas sociais.  (ITAJAÍ, 2004, p. 41-43). 
 

 
Seguindo com os quadros de classificação das metas do PME, apresenta-se 

o quadro 9 com as metas para o Ensino Fundamental. 

 
Quadro 9 - Classificação das metas do PME para o Ensino Fundamental 

Meta PME – Ensino Fundamental Indicador de ação Competência 
1. Universalizar o atendimento a toda a clientela do ensino 
fundamental, primando pela qualidade do processo 
ensino/aprendizagem. 

Ampliação da rede Municipal  

2. Permitir o ingresso de crianças com 6 anos da primeira 
fase/série do ensino fundamental a partir da 
universalização do atendimento às crianças de 7 anos . 

Normatização Municipal  

3. Regularizar o fluxo escolar erradicando os problemas 
de repetência e evasão por meio de programas de 
parcerias que garantam a efetiva aprendizagem. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  

4. Adequar as atuais e futuras instalações dos 
estabelecimentos educacionais e dentro das normas de 
infra-estrutura estabelecidas pelo PNE (item2.3 nº4). 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  

5. A partir do 1º ano da vigência deste plano, somente 
autorizar a construção e funcionamento de escolas que 
atendam aos requisitos de infra-estrutura e definidos pelo 
PNE. 

Normatização Municipal  

6. Assegurar que a partir do 1º ano de vigência desse 
plano, todas as escolas atendam a totalidade dos padrões 
mínimos de infra-estrutura previstos no item 4 dos 
objetivos e metas do Ensino Fundamental do PNE. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  

7. Estabelecer em todos os sistemas de ensino, com apoio 
da União e da comunidade escolar, programas para 
equipar todas as escolas, gradualmente, com os 
equipamentos discriminados os itens “e” a “h” do PNE, e 
que sejam de responsabilidade da Unidade Escolar sua 
manutenção e preservação. 

Normatização Municipal  

8. Assegurar que todas as escolas tenham reformulado 
todos os seus projetos pedagógicos, com observância das 
diretrizes curriculares para ensino fundamental e dos 
PCNs. 

Normatização Municipal  

9. Promover e intensificar a participação da comunidade 
na gestão das escolas, universalizando em 2 anos, a 
instituição de órgãos equivalentes em todas escolas 
(conselho escolar e/ou deliberativo, APP – a Associação 
de Pais e Professores ). 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

10. Prover de literatura, de apoio ao professor, as 
bibliotecas das escolas do ensino fundamental. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  

11. Nuclear as escolas multisseriadas unidocentes em 
pólos, assegurando o transporte para os alunos. 

Manutenção e 
funcionamento  

Municipal  
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12. Assegurar que a carga horária mínima semanal dos 
cursos diurnos compreendam pelo menos 20 horas 
semanais de efetivo trabalho escolar, excluindo os quinze 
minutos de pausa recreativas. 

Normatização Municipal 

13. Eliminar a existência de mais de dois turnos diurnos e 
um noturno, sem prejuízo do atendimento a demanda. 

Ampliação da rede Municipal 

14. Assegurar a elevação progressiva do nível de 
desempenho dos alunos, de acordo com a LDB. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal 

15. Proceder a um mapeamento, por meio do censo 
educacional, crianças fora da escola, por bairro ou distrito 
de residência ou ainda a locais de trabalho dos pais, 
visando localizar a demanda e universalizar o ensino 
obrigatório. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal 

16. Disponibilizar meios de transporte para as aulas 
passeio programadas pela Unidade escolar. 

Manutenção e 
funcionamento 

Municipal 

17. Garantir a autonomia das unidades escolares na 
elaboração do calendário escolar contemplando 800 h, 
distribuídas e no mínimo de 200 dias de atividade com o 
aluno. 

Normatização Municipal 

18. Implementar no conselho escolar e/ou deliberativo, 
em todas as escolas, um trabalho permanente com o 
processo educativo dos alunos e o envolvimento da 
comunidade (pais). 

Normatização Municipal 

19. Oportunizar a formação continuada permanente a 
todos professores que atuam no ensino fundamental. 

Formação e 
Capacitação 

Municipal 

20. Estabelecer parceria com os profissionais da saúde 
(fonoaudiologia, psicologia) para a erradicação do 
fracasso escolar na 1ª e 2ª série ou 1º e 2º fase do ciclo. 

Manutenção e 
funcionamento  
 

Municipal 

21. Adaptar a construção das escolas atuais oferecendo 
mobílias, materiais pedagógicos, informática, 
equipamentos multimídia, biblioteca, espaços para 
esportes e recreação, para atender crianças com 
necessidades educativas especiais. 

Manutenção e 
funcionamento 

Municipal 

22. Assegurar a criação de uma equipe multidisciplinar 
(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social 
e nutricionista), além do professor, para cada 1000 alunos 
da rede pública, para diagnóstico, prevenção e 
intervenção com uma carga horária de 40h semanais. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Itajaí (2004, p. 44-46). 
 

 

 A partir do cruzamento das diretrizes e das metas propostas, analisar-se-á a 

consistência interna do capítulo do PME referente ao ensino fundamental. 

No texto das diretrizes, apresenta-se, em primeiro lugar, o vínculo com a 

esfera superior. O fundamento para as diretrizes do ensino fundamental de Itajaí 

parte da Constituição Federal, da LDB e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. A 

diretriz seguinte aponta que o atendimento deve ser socializado a toda a esfera a 

que se destina. Diferentemente do quadro legal da educação infantil, o ensino 

fundamental é obrigatório, e as metas 1 e 15 vem ao encontro disso. Na meta 1, 

estabelece-se a universalização do atendimento a toda a clientela do ensino 



 

 

fundamental. Já a meta 15 visa que se mapeie e se localize a demanda para que se 

universalize o ensino obrigatório. 

 Complementarmente a esse espectro do atendimento, apresenta-se como 

uma diretriz, o direito ao desenvolvimento da capacidade de aprender do educando, 

tendo como objetivo o pleno domínio da leitura e do cálculo, compreendido como a 

apropriação das diferentes linguagens com competência. Essa diretriz vem como um 

indicador de qualificação do ensino, mas, ao analisarem-se as metas propostas no 

Plano, pode-se perceber somente na meta 14 uma alusão a essa diretriz, a qual 

assegura a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos como o que 

prevê a LDB.   Aqui, o que poderia apresentar-se como um avanço, torna-se um 

paralelo a outro texto legal, sem ousar na proposição de metas mais específicas a 

uma qualificação do ato de ensinar.  

Há uma preocupação com a distorção idade/série apresentada no texto das 

diretrizes, quando se destaca a necessidade de implementar políticas educacionais 

voltadas à solução desse problema, bem como uma regularização do percurso 

escolar de forma qualitativa que garanta a permanência dos alunos na escola o 

tempo necessário para a conclusão dessa etapa de ensino. Referente a essa 

diretriz, encontra-se a meta 3 a qual propõe a regularização do fluxo escolar, 

erradicação da repetência e evasão por meio de programas de parcerias que 

garantam a efetiva aprendizagem.  Como visto na abordagem da diretriz anterior, 

novamente se perde a chance de avançar, tratando do problema da distorção 

idade/série como um elemento pontual. Atribui-se, assim, a necessidade de se 

estabelecer parcerias para solução do problema já instalado, sem contribuir com 

uma qualificação mais ampla da aprendizagem para todos, estando ou não estes em 

distorção de idade/série. 

Nas diretrizes enunciadas no Plano, afirma-se, em referência ao artigo 34 da 

LDB, que trata da implantação do ensino em tempo integral, que cabe ao município 

implementar programas que atendam a essa implantação de forma gradual. Há 

somente referência a esse assunto no texto das diretrizes, não aparecendo 

nenhuma meta relacionada a isso no plano. 

Constam, no Plano, duas diretrizes que tratam dos profissionais da educação: 

uma que fala da necessidade de avanço nos programas de formação e qualificação 

dos profissionais da educação; outra que remete à capacitação permanente e ao 

investimento no plano de carreira do magistério. 



 

 

Referente às diretrizes acima, a meta 19 expressa a oportunização de 

formação continuada e permanente aos professores que atuam no ensino 

fundamental. Fica exposto no confronto dessas diretrizes com o quadro de metas, 

em que consta somente a meta 19 tratando dos temas apresentados nas diretrizes, 

um vácuo na proposição de metas para o atingimento de tais intenções descritas no 

plano. 

A última diretriz destacada do plano diz respeito à necessidade das políticas 

públicas assumirem o compromisso de pensar a educação em uma dimensão social, 

articuladas a outras áreas sociais. O que não é visualizado nas metas, visto que não 

se visualiza nenhuma meta que remeta a uma proposta ou intenção de programa de 

atendimento mais amplo em parceria com as demais áreas de atendimento social do 

município.  

O capítulo do PME, referente ao ensino fundamental, apresenta algumas 

lacunas - há diretrizes não contempladas com metas correspondentes para seu 

atingimento. Há, entretanto, consistência interna, pois o Plano não apresenta 

contradições entre seus objetivos, diretrizes e metas. 

Em se tratando das diretrizes para financiamento e gestão da educação, 

apresentados no texto do PME, destacam-se as seguintes:  
 
 
• vinculação dos recursos;  
• gestão de natureza contábil; 
• alocação de recursos pelo número de matrícula; 
• transparência na gestão; 
• justiça; 
• desburocratização e descentralização; 
• padrão de qualidade; 
• equalização de oportunidades; 
• combate ao trabalho, à evasão e à repetência; 
• aprimoramento do regime de colaboração; 
• implantação de sistemas de informação; 
• gestão democrática.  (ITAJAÍ, 2004, p.120). 
 
 

  
A partir daí, o PME traça objetivos/metas para o financiamento e gestão da 

educação. O quadro 10 a seguir traz as metas do PME para o financiamento.  

 

 

 

 



 

 

Quadro 10 - Classificação das metas do PME para o Financiamento da Educação 
Meta PME – Financiamento Indicador de ação Competência 

1. Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento da 
Educação – FMDE, no período de 2003/2004, vinculando 
recursos à secretaria municipal de educação. 

Normatização Municipal  

2. Estabelecer mecanismos que assegurem o cumprimento 
dos artigos 70 e 71 da LDB da educação que definem os 
gastos admitidos como manutenção e desenvolvimento do 
ensino, bem como aqueles que não podem estar incluídos 
nesta rubrica. 

Normatização Municipal  

3. Garantir para os próximos quatro anos recursos para as 
metas previstas nos planos plurianuais.  

Normatização Municipal  

4. Orientar os orçamentos, a nível municipal, de modo a 
cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais, 
valor por aluno, de modo a assegurar padrões mínimos de 
qualidade definidos pelo SAEB. 

Normatização Municipal  

5. Assegurar a prioridade da aplicação dos 10% dos 
recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino à educação infantis, não reservados ao ensino 
fundamental.  

Normatização Municipal  

6. Estabelecer a utilização de 15% a EJA dos recursos 
destinados ao ensino fundamental, cujas fontes não 
integrem ao FUNDEF no município, (IPTU,ISS,ITBI, cota do 
ITR, do IRRF e do IOF-ouro, parcela de dívidas ativa 
tributária resultante de impostos). 

Normatização Municipal  

7. Ampliar os programas de atendimento de renda mínima 
as famílias carentes do município com crianças em idade 
escolar para que sejam asseguradas as mesmas, sua 
permanência na escola. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

8. Garantir gradativamente recursos do tesouro municipal à 
aposentados e pensionistas do magistério municipal, para 
não utilizar recursos destinados a manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

Normatização Municipal  

9. Promover a equidade entre os alunos pertencentes à 
mesma rede, atendendo de forma diferenciada de acordo 
como o desempenho e necessidades econômicas mais 
acentuadas. 

Normatização Municipal  

10. Promover a autonomia pedagógica administrativa e 
financeira, mediante o repasse de recursos aos 
estabelecimentos de ensino, usando critérios objetivos de 
eficácia e resultados. 

Normatização Municipal 

11. Integrar ações e recursos técnicos administrativos e 
financeiros entre as diversas secretarias que compõem a 
estrutura da administração municipal e que atuam em áreas 
comuns. 

Normatização Municipal  

12. Assegurar a revisão do plano de carreira com 
exigências de habilitação, atraindo bons professores com 
melhores condições salariais. 

Valorização Do 
Magistério 

Municipal  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Itajaí (2004, p. 123 - 124). 
 

 
  

 



 

 

Na sequência, o quadro 10 classifica as metas do PME relativas à gestão da 

educação.  

 
Quadro 11 - Classificação das metas do PME para a Gestão da Educação 

Meta PME – Gestão Indicador de ação Competência 
1. Aperfeiçoar um regime de colaboração entre os sistemas 
de ensino com vistas a uma ação coordenada entre os 
mesmos compartilhando responsabilidades, a partir das 
funções constitucionais próprias e supletivas e das metas 
deste PME. 

Normatização Municipal  

2. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de 
ensino municipais, através do apoio técnico e consórcios 
intermunicipais e colegiados regionais consultivos, quando 
necessários. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

3. Consolidar em cada sistema de ensino, normas de gestão 
democrática do ensino público, com a participação da 
comunidade. 

Normatização Municipal  

4. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais 
desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a 
ação inovadora das instituições escolares. 

Normatização Municipal  

5. Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos 
a destinação de recursos para as atividades fim, a 
descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco 
na aprendizagem dos alunos e participação da comunidade. 

Normatização Municipal  

6. Elaborar e executar programas e projetos municipais de 
educação, em consonância com o PME. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

7. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução 
de seu plano de desenvolvimento escolar. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

8. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das 
escolas e ampliar sua autonomia financeira, através do 
repasse de recursos diretamente as escolas para pequenas 
despesas de manutenção e cumprimento de seus projetos 
educacionais. 

Normatização Municipal  

9. Informatizar em três anos, com auxilio técnico e financeiro 
da União, do Estado e Municipal, os laboratórios 
pedagógicos de todas às unidades da rede municipal de 
ensino. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Federal/ 
Estadual/ 
Municipal  

10. Consolidar os programas de informatização das 
secretarias de unidades escolares e da secretaria municipal 
de educação, a fim de agilizar os serviços, bem como obter 
informações e estatísticas educacionais para planejamento e 
avaliação. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

11. Promover medidas administrativas que assegurem a 
permanência dos profissionais habilitados e com bom 
desempenho no quadro da secretaria municipal de educação. 

Normatização Municipal  

12. Estabelecer políticas e critérios de investimento, estadual 
e municipal, de forma a reduzir desigualdades internas a 
cada região, sistema ou comunidade. 

Normatização Estadual/ 
Municipal  

13. Consolidar e aperfeiçoar o sistema de avaliação interno e 
externo da educação. 

Manutenção e 
Funcionamento 

Municipal  

 
 



 

 

                                                                                                                                  Continuação 
14. Estabelecer nas redes de ensino do município, em 
quatro anos, com a colaboração técnica e financeira da 
União, um programa de avaliação de desempenho que 
atinja todas as escolas de mais de 50 alunos do ensino 
fundamental e médio. 

Normatização Federal/ 
Municipal 

15. Estabelecer, no município, em quatro anos, programas 
de acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de 
educação infantil. 

Normatização Municipal 

16. Definir padrões mínimos de qualidade de aprendizagem 
na educação básica em cada sistema. 

Normatização Municipal 

17. Instituir conselhos de acompanhamento e controle 
social dos recursos destinados à educação não incluídos 
no FUNDEF, qualquer que seja sua origem, nos moldes 
dos conselhos de acompanhamento e controle social do 
mesmo. 

Normatização Municipal 

18. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos 
referentes a financiamento e gestão. 

Normatização Municipal 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Itajaí (2004, p. 121-122). 
 

 
 
 Para a análise deste capítulo do PME foram confrontadas as diretrizes e as 

metas propostas para o financiamento e a gestão da educação no PME. A partir 

desse cruzamento, analisa-se a consistência interna desse capítulo. 

 Referente ao tema financiamento, o que se observa é a existência de três 

diretrizes: vinculação dos recursos, gestão de natureza contábil e alocação de 

recursos pelo número de matrículas. A primeira diretriz que expõe a necessidade da 

vinculação dos recursos da educação está respaldada pelas metas 1, 4, 5 e 6 as 

quais preveem: a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação; 

a orientação dos orçamentos de modo a cumprir as vinculações constitucionais; a 

asseguração da aplicação dos 10% vinculados à MDE que não reservados ao 

ensino fundamental para a educação infantil; e o estabelecimento da utilização, à 

EJA, de 15% dos recursos destinados ao ensino fundamental que não integrem o 

FUNDEF. 

 A diretriz seguinte aponta a necessidade de ter-se uma gestão de natureza 

contábil, o que vem a ser atendido pelas metas 2, 3 e 8. Essas metas expressam 

que devem estabelecer-se mecanismos que assegurem o cumprimento dos artigos 

70 e 71 da LDB, os quais definem os gastos permitidos bem como os gastos não 

permitidos com a MDE, a garantia de recursos para o atendimento das metas 

estabelecidas nos planos plurianuais e a não utilização de recursos em MDE para 

pagamento de aposentados e pensionistas do magistério municipal.  

 



 

 

A terceira diretriz destacada, referente ao tema financiamento, pontua sobre a 

alocação de recursos pelo número de matrículas. Sobre essa diretriz, apresentam-se 

as metas 9 e 10. A primeira estabelece a promoção da equidade entre os alunos da 

mesma rede, atendendo a estes de forma diferenciada de acordo com o 

desempenho ou necessidade econômica mais acentuada. Já, a meta seguinte 

estabelece a promoção da autonomia pedagógica, administrativa e financeira, 

mediante repasse de recursos às escolas. Entretanto, apresenta-se, aqui, uma 

inconsistência, visto que se estabelece como critério para o repasse não o número 

de matrículas, mas critérios de eficácia e resultados. 

 A partir do cruzamento das diretrizes e das metas, expõe-se um quadro de 

consistência interna nesse capítulo, salvo a terceira diretriz que, frente à meta 10, 

expõe uma divergência quanto aos critérios de distribuição dos recursos. 

O que se percebe nesse capítulo, referente ao financiamento da educação, 

são diretrizes e metas com um caráter normativo, tendo a preocupação de 

normatizar e garantir a aplicação dos recursos existentes. O capítulo não expressa 

nenhuma ação que vise buscar ou garantir novos recursos para a educação, ou 

mesmo convênios com a União e o Estado para um incremento no atendimento. 

Em relação ao tema Gestão da Educação, o PME apresenta nove diretrizes 

as quais serão, aqui, analisadas. A primeira diretriz enunciada expressa a 

Transparência na Gestão, havendo na meta 17 uma correspondência. Esta propõe a 

instituição de conselhos de acompanhamento e de controle social dos recursos da 

educação não incluídos no FUNDEF, restringindo-se à questão contábil.  

 A diretriz seguinte discorre sobre justiça, não especificando o objetivo de tal 

indicação. Ela não apresenta nenhuma meta que aponte no Plano alguma 

correspondência direta.  

A próxima diretriz refere-se à Desburocratização e Descentralização, 

encontrando correspondência nas metas 4, 5, 7 e 8.  Essas metas propõem, 

respectivamente: editar normas e diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis que 

estimulem a iniciativa e a ação inovadora nas escolas; desenvolver um padrão de 

gestão com foco na autonomia das escolas, equidade, participação da comunidade e 

destinação de recursos para as atividades fins focando a aprendizagem dos alunos; 

apoiar tecnicamente as escolas em seus planos de desenvolvimento escolar e 

assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas, através de 

repasses que possibilitem o custeio de pequenas despesas de manutenção e 



 

 

execução de seus projetos educacionais. 

Na diretriz seguinte, há a indicação de um Padrão de Qualidade, 

correspondendo-se com a meta 16, que propõe a definição de padrões mínimos de 

qualidade de aprendizagem na educação básica em cada sistema. Pode-se, ainda, 

relacionar a essa diretriz as metas 13 e 14 as quais apontam o estabelecimento de 

um programa de avaliação interna e externa da educação. Tal proposição por si só 

não garante uma elevação da qualidade do ensino, mas pode servir como ponto de 

referência para novas ações. A diretriz subsequente aponta para a Equalização de 

Oportunidades. Para ela, apresenta-se como correspondente a meta 12, na qual se 

propõe o estabelecimento de políticas e de critérios de investimento de forma a 

reduzir desigualdades internas a cada região e comunidade - o que já foi proposto 

nas metas 9 e 10 da seção do financiamento. A diretriz que indica o Combate ao 

trabalho, à evasão e à repetência não encontra uma meta correspondente, ficando 

tal diretriz sem uma proposição para seu alcance.  

Na sequência das diretrizes citadas no plano, apresenta-se a que indica a 

necessidade do Aprimoramento do Regime de Colaboração, havendo 

encaminhamento a essa diretriz as metas 1 e 2 que propõem o aperfeiçoamento de 

um regime de colaboração entre os sistemas de ensino visando uma ação 

coordenada entre eles, e o estímulo à colaboração entre as redes e sistemas 

municipais, por meio de apoio técnico e consórcios intermunicipais e colegiados 

regionais.  

A implantação de sistemas de informação apresenta-se como a diretriz 

seguinte. Na direção do atendimento dessa diretriz, há as metas 9 e 10, as quais 

propõem a informatização dos laboratórios pedagógicos em três anos de todas as 

unidades de ensino, a consolidação da informatização das secretarias das unidades 

escolares e da Secretaria Municipal de Educação, visando agilizar o serviço bem 

como obter informações e estatísticas educacionais para planejamento e avaliação. 

Por fim, a diretriz que indica a necessidade de uma Gestão Democrática 

corresponde à meta 3, a qual propõe consolidar, em cada sistema de ensino, normas 

de gestão democrática, com a participação da comunidade. 

Nesta seção da análise do PME que trata das diretrizes e metas para gestão 

da educação municipal, cristaliza-se a tendência de caráter normativo desse plano.  

A maioria das metas apresentadas volta-se a arranjos administrativos de 

consolidação de uma política de gestão descentralizada, bem como a instituição de 



 

 

mecanismos de controle e avaliação concentrados na Secretaria de Educação. O 

que leva a apontar um alinhamento do discurso desse plano com as políticas de 

Reforma do Estado vigentes em nível nacional e que influenciaram, como visto 

anteriormente, a constituição do PNE. 

Assim posto, quando da análise da consistência interna dessa seção, a partir 

do cruzamento das diretrizes com as metas propostas para o tema Gestão no PME, 

vislumbra-se um quadro de consistência interna em virtude de não se observar 

divergências ou ambiguidades entre suas partes. 

 Após analisar separadamente os capítulos selecionados do PME, quanto à 

educação infantil, ao ensino fundamental, ao financiamento e à gestão da educação, 

passa-se da análise da consistência interna do PME nas suas partes à análise da 

congruência destas de maneira que se possa estabelecer o grau de consistência do 

plano como um todo.  

 O PME de Itajaí apresenta, em seus capítulos referentes à educação infantil, 

ao ensino fundamental, à gestão e ao financiamento da educação, um conjunto de 

diretrizes, objetivos e metas que, diferentemente do apresentado sobre o PNE, 

estabelece objetivos gerais comuns a seus capítulos criando uma correspondência 

direta entre eles. No PME isso não ocorre, havendo uma maior 

compartimentalização de seu conteúdo. 

Apesar de haver um distanciamento entre as partes, isso não reflete em uma 

divergência entre elas. Há sim uma convergência mais presente do que no próprio 

PNE, por apresentar, talvez, um discurso mais pontual - reflexo de uma realidade 

mais próxima, local. Outro elemento que contribui para essa impressão é a 

classificação das metas para educação infantil e para o ensino fundamental. Nos 

quadros aqui apresentados, percebe-se uma incidência menor do indicador de ação 

“normatização”, o que aponta para uma preocupação de ação mais imediata.  

 No capitulo referente à gestão e ao financiamento da educação, apresenta-se, 

de maneira geral, uma preocupação com a normatização de ações já previstas em 

outros documentos como na CF, na LDB e, até mesmo, no PNE, não apresentando 

maiores avanços - ressalva feita na seção da gestão em que há uma diretriz sobre a 

necessidade do aprimoramento do regime de colaboração. Essa ressalva se faz 

importante na proposição dos planos de educação em virtude da necessidade 

destes poderem agir de forma cooperativa, já que há uma sobreposição de ações. 

 



 

 

Dentro desse quadro, o que se vislumbra, referente à congruência entre os 

capítulos do PME, é uma inconsistência no plano, em virtude de se propor um 

aumento no atendimento e na qualificação deste, sem a previsão de novos recursos 

financeiros para suprir tal demanda, como é relatado no texto do próprio plano: “[...] 

os percentuais são ainda pequenos para a demanda de nosso município, é 

importante salientar que os recursos permanecem os mesmos e o Sistema Municipal 

tem se obrigado de novos compromissos [...]”. (ITAJAÍ, 2004, p. 119). 

  É ambíguo propor um aumento do atendimento e uma qualificação da 

educação em Itajaí sem prever recursos adicionais para atender essa nova 

demanda. Somente o reordenamento e controle financeiro não darão conta da nova 

demanda, posto o que diz o próprio texto do plano, o que torna a implementação do 

plano na sua íntegra inviável.  

 
 
4.5 CONVERGÊNCIAS OU DIVERGÊNCIAS? 

 
 

  
 A partir da exposição e da classificação das metas do PNE e do PME, passa-

se a analisar o grau de relação encontrado entre os planos, pois quando se faz uma 

proposição de metas e objetivos para a educação básica, deve-se levar em conta a 

quem compete, prioritariamente, atender a esses níveis de ensino. Ressalta-se, 

porém, que a análise aqui apresentada não irá aprofundar-se no dessecamento das 

metas propostas nos dois planos. Ela visa perceber o nível de convergência destes. 

O Estado Brasileiro é composto por entes federados: União, Estados e 

Municípios, cada qual gozando de autonomia política, mas que compartilham 

atribuições, criando um grau de hierarquia. O atendimento da educação básica, nas 

etapas da educação infantil e do ensino fundamental é de competência prioritária 

dos municípios, entretanto estes estão sujeitos ao regramento e normatização da 

União, pois esta tem o papel de coordenar a política nacional. Com a constituição de 

um Plano Nacional de Educação com metas para essas etapas da educação e a 

previsão de criação dos Planos Estadual e Municipal de Educação, subentende-se 

que se estabelece uma hierarquia na estrutura educacional bem como um vínculo de 

intencionalidade nas proposições.  

 A proposição de Políticas Públicas para a Educação dá-se de forma 

concomitante dentro de uma autonomia jurídico-administrativa dos entes federados, 



 

 

sendo o Brasil uma federação, onde a União tem a primazia jurídico- administrativa 

na tomada de decisão, o que a torna a grande propositora e reguladora das políticas 

públicas para a educação. O que se confirma na proposição e na aprovação do PNE 

o qual prevê a formulação do PME. Assim sendo, seria natural supor um vínculo de 

causa e de efeito entre os planos, um atuando na esfera macro, atingindo todo o 

território nacional, e o outro atuando na esfera micro, agindo conforme as 

competências legais no seu território. Ao mesmo tempo, lembrando o histórico da 

formulação dos dois planos, no PNE, visualiza-se um distanciamento dos 

propositores da sociedade e da escola. No caso do plano municipal, há uma ação 

mais próxima, tendo este a tendência de ser mais direcionado e influenciado pela 

ação das escolas, mais factível de implementação devido a essa proximidade. 

Vale constatar que a construção de um plano do porte do Plano de Educação 

não é fruto da produção de um indivíduo, mas sim uma construção de um grupo de 

pessoas, que participaram da elaboração das propostas, geralmente em áreas 

específicas, sendo estas influenciadas em maior ou menor grau pela política de 

governo vigente e de grupos de interesse, estando estes planos sujeitos a variações 

e a certas divergências internas. 

 Essa construção de certa forma fragmentada faz-se mais clara no PME, visto 

que sua elaboração e sua proposição deram-se por áreas, conforme está posto no 

documento oficial: 

 
Para favorecer a construção coletiva, foram organizados Grupos de 
Trabalhos Gts, por diferentes membros da sociedade, representando 
os seguintes níveis e modalidades de ensino: Educação Infantil, 
Ensino fundamental [...] A partir do primeiro fórum, cada GT durante 
seis meses, construiu o documento para cada nível ou modalidade de 
ensino tendo como documento norteador a Constituição Federal, o 
Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 
e o Sistema Municipal de Ensino de Itajaí. (ITAJAÍ, 2004, p. 12-13). 

 
 
 Essa inferência, de certa forma, pode explicar, quando do cruzamento das 

metas do PNE com as do PME, que o grau de convergência entre as metas dos 

planos estabelecem-se diferentemente, dependendo dos níveis e da modalidade de 

ensino para quais essas metas foram propostas. Isso será visto mais adiante ao 

analisarem-se as metas conforme a classificação proposta (indicador de aplicação).  

 Para facilitar a análise da convergência das metas, foram construídos os 

quadros que se apresentam em apêndice. Nos Apêndices A, B, C e D, visualizam-se 

as metas apresentadas no PNE e PME para: Educação Infantil, Ensino 



 

 

Fundamental, Financiamento e Gestão da Educação, respectivamente. As metas 

estão divididas em quadros conforme sua classificação (indicador de aplicação), 

para um pareamento dos dois planos de educação. A partir dos quadros 

apresentados em apêndice, foi possível construir tabelas específicas para análise do 

grau de correspondência das metas.   

Dito isso, na tabela 1 que segue, pode-se observar a correspondência das 

metas para a Educação Infantil do PNE e PME geradas por meio do pareamento das 

metas apresentadas no Apêndice A.  
 

 
Tabela 1 - Correspondência das metas para Educação Infantil 

Indicativo de Ação Metas PNE Metas PME Correspondências 

Manutenção e funcionamento 07 10 02 

Formação e Capacitação 02 02 01 

Ampliação da Rede 02 01 01 

Valorização do Magistério 00 02 00 

Normatização 14 04 02 

Total 25 19 06 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 1, pode-se detectar uma concentração de metas do PNE, 

classificadas como normatização, seguida pelas metas classificadas como 

manutenção e funcionamento. No PME, há uma inversão na concentração das 

metas pela classificação utilizada, aparecendo, com maior frequência, as metas 

classificadas como manutenção e funcionamento seguida das metas classificadas 

como normatização.  

Quando no PNE predominam as metas classificadas como normatização, 

pode-se ressaltar que, nesse ponto, a União está no papel de reguladora, cabendo 

aos municípios a função de mantenedora. Daí, pode-se inferir que, quando no PME 

se apresenta uma predominância de metas classificadas como manutenção e 

funcionamento, é em relação à competência da oferta do atendimento ser de 

obrigação do município.   

A partir do exposto acima e demonstrado na tabela 1, pode-se inferir que o 

grau de correspondência entre as metas dos dois planos, em um universo de 25 

metas do PNE frente a 19 metas do PME, tem como resultado seis metas com 

correspondência direta. Estabelece-se, assim, uma relação de 24% das metas do 

PNE presentes no PME e 31,5% das metas do PME derivadas diretamente do PNE. 



 

 

Feito o pareamento das metas, percebe-se como demonstrado na tabela 1, 

que cerca de 1/4 das metas do PNE são contempladas no PME e que das metas 

propostas no PME 1/3 delas pode-se dizer que são respaldadas pelo PNE. Percebe-

se, assim, a hierarquia dos planos - do macro, no âmbito federal, para o micro, que 

remete ao município.  

Dentre as metas elencadas nos dois planos, destacam-se, agora, algumas 

com seus elementos principais. Primeiramente as metas que encontram 

correspondência entre os planos, passando, posteriormente, às metas que não se 

correspondem em cada plano. 

No rol das metas para a educação infantil que se correspondem, foram 

propostas metas com a finalidade de garantir: alimentação e material pedagógico 

adequados; formação continuada aos profissionais; ampliação da oferta de vagas; 

autorização para instalação com garantia da infra estrutura necessária e admissão 

de profissionais com formação específica. 

Destacam-se dentre as metas no PNE para a educação infantil que não foram 

reafirmadas no PME, as que visam garantir: adaptação dos prédios de educação 

infantil; implantação de conselhos escolares; promoção de debates com a sociedade 

sobre os direitos ao atendimento nessa faixa etária; realização sobre os custos do 

atendimento na educação infantil; adoção progressiva do atendimento em tempo 

integral; definição em dois anos em todos os municípios de política para educação 

infantil e estabelecimento de parâmetros de qualidade dos serviços de educação 

infantil. 

Das metas do PME que não se referenciam no PNE, destacam-se as que 

propõem garantir: credenciamento dos centros de educação infantil; criação de 

equipes multidisciplinares para atendimento dos alunos; instalação de computadores 

para uso dos alunos; plano de carreira para os profissionais da educação infantil; 

equivalência salarial com os demais professores e redução do número de alunos em 

salas de aula onde forem incluídos portadores de necessidades especiais. 

Para a elaboração das metas propostas no PME usou-se, como referência, o 

PNE, como se apresenta no texto do referido plano:  

 
Em Itajaí, um município localizado no Vale do Rio Itajaí, [...] começou a dar 
os primeiros passos em 2001 para a construção do seu Plano Municipal de 
Educação, atendendo as exigências anunciadas pelo Plano Nacional de 
Educação [...]. (ITAJAÍ, 2004, p.11).  

 



 

 

 
Dentro desse panorama, pode-se dizer que houve uma pequena 

correspondência entre as metas propostas nos dois planos, mas, levando em 

consideração as atribuições de cada esfera governamental, essa distância atenua-

se. 

 É importante ressaltar, também, que é muito recente o reconhecimento da 

educação infantil como dever do Estado e direito da criança de 0 a 6 anos, passando 

a ser uma etapa da formação educacional, deixando de ser tratada como 

atendimento à criança de forma assistencialista, gerenciada nos Estados e nos 

municípios pelas secretarias de assistência social, e objeto de políticas públicas de 

assistência social no âmbito nacional. Como cita Carvalho e Carvalho: 

 
Durante os anos 80, como resultado das reivindicações de diversos setores 
da sociedade, efetuam-se conquistas históricas no plano legal relativas à 
criança e sua educação. A Constituição Federal de 1988 e em 1990 e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem a educação como direito 
da criança de 0 a 6 anos e como dever do Estado, sob a responsabilidade 
dos municípios, a cumprir-se mediante o “atendimento em creches e pré-
escolas”, definindo ambas como instituições educacionais, rompendo com a 
tradição assistencialista. (CARVALHO; CARVALHO, 2002, p. 3). 

 
 

A educação infantil como dever do Estado pode ser um fator relevante, em 

virtude de haver uma menor vivência e histórico de gestão nessa área, pelas 

estâncias encarregadas de gerir a educação pública no país.  Também vale ressaltar 

que tal etapa da educação básica foi de certa forma relegada a um plano de menor 

prestígio frente às demais, ficando em segundo plano, mesmo após a CF 1988 e a 

LDB 1996 definirem a quem compete sua manutenção, a necessidade da integração 

entre os sistemas de ensino para sua oferta. 

No campo do investimento, o que se viu foi uma política de subvalorização 

dessa etapa, como demonstrado quando da criação do FUNDEF. Como 

denominado, o Fundo garantia recursos para o ensino fundamental, em detrimento 

das demais etapas do ensino básico. Isso colocava em xeque o atendimento da 

população em idade de 0 a 6 anos, salvo em alguns municípios com maior 

arrecadação de impostos próprios. A disponibilidade financeira para custear a 

educação era na sua maior parte destinada ao ensino fundamental, em função dos 

recursos transferidos pelo FUNDEF, criando uma relativa dependência financeira 

nos municípios para poderem custear os investimentos na educação básica. Ednir e 

Bassi (2009, p. 27) afirmam que “[...] cada esfera de governo arrecadou diretamente 



 

 

em 2005: União 68,4%, Estados 26% e Prefeituras 5,6%”. Importante lembrar aqui 

que o total da disponibilidade financeira para manutenção e funcionamento da 

educação é no mínimo de 25% da arrecadação dos municípios já com as 

transferências constitucionais, incluso o FUNDEF, e desse montante, no mínimo 

60% devem ser utilizados para o ensino fundamental.  

Essas questões de ordem tanto do ponto da função do caráter do 

atendimento, se assistencial ou pedagógico, da questão do investimento financeiro 

para custeio dessa etapa da educação básica, como a quem compete oferecer o 

atendimento podem ser indicativos da baixa correspondência entre as metas 

apresentadas entre o PNE e o PME. 

A existência do Plano Municipal deve-se à previsão deste no Plano Nacional, 

o que, por esse motivo, já predisporia a uma maior correspondência, o que não se 

efetiva no todo, havendo uma grande lacuna no capitulo referente à educação 

infantil entre os planos.  

A partir dos quadros apresentados no apêndice B, o qual trata do pareamento 

das metas propostas no PNE e PME, para o Ensino Fundamental, construiu-se a 

tabela 2 a seguir:  

 
Tabela 2 - Correspondência das metas para o Ensino Fundamental 

Indicativo de Ação Metas PNE Metas PME Correspondências 

Manutenção e funcionamento 14 13 06* 

Formação e Capacitação 00 01 00 

Ampliação da Rede 03 02 02 

Valorização do Magistério 00 00 00 

Normatização 12 06 04 

Total 29 22 12* 
* Na classificação Manutenção e Funcionamento a duas metas do PME que correspondem a                                                        
uma meta do PNE. 

Fonte:  Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

 

A tabela 2 apresenta uma distribuição das metas segundo a classificação 

utilizada, mais equilibrada que a tabela 1, onde se encontram 14 metas classificadas 

como manutenção e funcionamento no PNE e 13 no PME. Já, para as metas 

classificadas como normatização, há o dobro de metas no PNE frente ao PME, 

sendo a distribuição nas demais categorias equivalente, chamando a atenção para a 

inexistência de proposição de metas classificas como valorização do magistério em 

ambos os planos.  



 

 

Nessa tabela, pode-se perceber uma elevação no grau de correspondência 

entre as metas propostas nos dois planos, totalizando 12 metas com 

correspondência direta no PNE de um universo de 29 metas, correspondendo a 

41,3% das metas propostas no PNE. Já, no PME, apresentam-se 13 metas das 22 

metas com correspondência. Isso aponta que 59% das metas do PME apresentam 

equivalência às metas do PNE. 

Dentre as metas elencadas nos dois planos em relação ao Ensino 

Fundamental, há aquelas que encontram correspondência entre os planos e as que 

não se correspondem. No rol das metas que se correspondem, foram propostas 

metas com a finalidade de garantir: a adequação às instalações dentro das normas 

de infraestrutura; promoção de participação da comunidade na gestão da escola; a 

provisão as escolas de literatura de apoio aos professores; a realização de 

mapeamento das crianças fora da escola; a universalização do atendimento a toda 

clientela do ensino fundamental; a ampliação para nove anos do ensino 

fundamental; somente a autorização para a construção de escolas que atendam os 

requisitos de infraestrutura; e o estabelecimento de programas para equipar as 

escolas com apoio da união e da comunidade escolar. 

 Destacam-se, dentre as metas no PNE para o ensino fundamental que 

não foram reafirmadas no PME, as que visam: assegurar que em três anos todas as 

escolas tenham seu projeto pedagógico; ampliar a oferta de livros didáticos; prever, 

nas escolas de tempo integral, duas refeições; ampliar progressivamente a jornada 

escolar, expandindo a escola de tempo integral; elaborar padrões mínimos de 

infraestrutura para o ensino fundamental; garantir a elevação do nível de 

desempenho através da implantação de programa de monitoramento; e apoiar e 

incentivar as organizações estudantis. 

 Das metas do PME que não se referenciam no PNE, destacam-se as 

que propõem: estabelecer parcerias com profissionais da saúde para combater o 

fracasso escolar; adaptar as escolas para atender portadores de necessidades 

educativas especiais; criar uma equipe multidisciplinar; oportunizar formação 

continuada permanente a todos os professores do ensino fundamental e garantir a 

autonomia das unidades escolares na elaboração do calendário escolar. 

Pode-se levantar que tal incremento nas metas correspondentes passa, em 

parte, pela atenção dada a esse nível de educação, que já era alvo de uma maior 

regulação e controle, bem como de programas de incentivos a seu desenvolvimento, 



 

 

no âmbito nacional, especialmente a política do FUNDEF, que promoveu uma 

municipalização dessa etapa do ensino básico. Pinto aponta: 

 
Como já comentamos, o principal fator responsável por esta mudança no 
perfil de atendimento educacional no país foi o FUNDEF. Ao atrelar parcela 
dos recursos vinculados à educação à matrícula no ensino fundamental 
regular, este fundo induziu um processo de municipalização sem 
precedentes no Brasil. A este efeito se soma também o impacto negativo no 
atendimento da educação infantil e na educação de jovens e adultos (EJA), 
conforme apontam vários estudos (DIDONET, 2006; PINTO, 2006; 
ARELARO & KRUPPA, 2002). (PINTO, 2007, p. 877). 

 
 

Frente à tabela 1, que trata da educação infantil, há a colocação da uma ideia 

do distanciamento entre as correlações entre essas etapas da educação básica nos 

planos, pois a educação infantil foi, por muito tempo, relegada e tratada como 

atendimento social à criança, sem um maior valor educacional e de forma facultativa, 

o que levou a diferentes proposições de programas e políticas para a área. 

A partir dos quadros apresentados no apêndice C, que trata do pareamento 

das metas propostas nos planos de educação para o financiamento da educação no 

âmbito nacional e municipal, formulou-se a tabela 3, apresentada a seguir: 

 
Tabela 3 - Correspondência das metas para o Financiamento da Educação 

Indicativo de Ação Metas PNE Metas PME Correspondências 

Manutenção e funcionamento 02 01 01 

Formação e Capacitação 00 00 00 

Ampliação da Rede 01 00 00 

Valorização do Magistério 00 01 00 

Normatização 12 10 08 

Total 15 12 09 
 

Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

 

 Na tabela 3, pode-se visualizar a distribuição das metas conforme a 

classificação destas, de maneira equivalente entre os dois planos. Ressaltando que, 

nessa tabela, não entraram as três metas do PNE vetadas pelo executivo federal. 

Pode-se aferir que as metas propostas para o financiamento da educação, nos dois 

planos, apresentam um maior grau de correspondência, podendo-se dizer que das 

15 metas sancionadas do PNE, 9 se fazem presentes no PME, o que resulta em 

torno de 60% das metas do PNE presentes no PME, e 75% das metas do PME são 

repetições ou ratificações de metas apresentadas no PNE. 



 

 

Em se tratando das metas propostas para o financiamento da educação as 

quais possuem correspondência entre os planos, destacam-se as que visam: ampliar 

o atendimento nos programas de renda mínima associados à educação; assegurar o 

repasse automático dos recursos vinculados à MDE aos órgãos responsáveis pelo 

setor; estabelecer mecanismos que assegurem a utilização dos recursos em gastos 

admitidos como de MDE; garantir recursos financeiros nos planos plurianuais para 

atender as metas dos planos de educação; estabelecer a utilização de 15% à EJA 

dos recursos do ensino fundamental que não componham o FUNDEF; estabelecer 

com prioridade de aplicação dos 10% vinculados a MDE que não reservados ao 

ensino fundamental; garantir recursos do tesouro para pagamento de aposentados e 

pensionistas excluindo estes dos gastos em MDE; promover autonomia financeira 

das escolas mediante repasses diretamente às unidades escolares. 

 Das metas propostas para financiamento da educação no PNE que não foram 

reafirmadas no PME, destacam-se as que visam garantir: mobilização dos tribunais 

de contas, dos conselhos de acompanhamento e população em geral para fiscalizar 

o cumprimento da aplicação dos recursos em MDE; estabelecimento do programa 

nacional de apoio técnico e financeiro preferencialmente aos municípios mais pobres 

para oferta de EJA à população de 15 anos ou mais que não tiveram acesso ao 

ensino fundamental; implementação dos mecanismos de fiscalização da aplicação 

dos percentuais mínimos vinculados à MDE e a meta que prevê que a União deverá 

calcular o valor mínimo para o custo-aluno para suplementação aos estados 

conforme lei do FUNDEF. 

 Das metas do PME que não se referenciam no PNE, destacam-se as que 

propõem: assegurar a revisão do plano de carreira; orientar os orçamentos 

municipais de modo a cumprir com as vinculações e subvinculações constitucionais, 

de modo a garantir padrões mínimos de qualidade; e promover a equidade entre os 

alunos da mesma rede. 

A constatação de tal grau de correspondência pode-se, em parte, atribuir à 

centralização da tomada de decisões sobre as questões financeiras. Na educação, 

aponta Melchior (apud OLIVEIRA; LISITA; SOUSA, 2003, p. 97), que, desde o 

império, se apresentavam leis com a finalidade de vincular recursos para a 

educação. Na CF de 1988, e mais claramente na LDB, definem-se as vinculações 

dos recursos para a educação e o que são gastos em MDE.  

Na década de noventa, com a proposição da política de reforma do Estado, o 



 

 

que se evidência é uma política de redistribuição de competências e encargos, sem 

abrir mão do poder de decisão e um controle centralizado dos resultados. O 

atrelamento às normas impostas pelas esferas superiores para que os gastos em 

MDE efetivem-se leva a certo engessamento nas políticas públicas para o 

financiamento da educação, no âmbito dos municípios e, até mesmo, dos estados. 

Essa relação quanto à política de financiamento da educação é descrita por Gouveia 

e Souza:  

 
No caso do financiamento da educação tanto a implantação do FUNDEF, 
quanto à determinação contida na LDB de integração das creches no 
sistema de ensino, são medidas definidas em âmbito nacional que 
interferem de forma central na política municipal de educação. Desta forma, 
a análise da direção do gasto público em educação tomou de forma 
substantiva a relação entre política local, regional e nacional. (GOUVEIA; 
SOUZA, 2005, p. 3). 

 
A importância do papel desempenhado pelos propositores de metas para a 

educação, no caso do PME, do grau de compreensão destes frente ao tema, visto 

ser um tema pouco abordado e, muitas vezes, relegado dentro dos círculos 

escolares e acadêmicos. Poder-se-ia atribuir a esse desconhecimento um maior 

grau de correspondência entre os dois planos. 

O apêndice D, o qual trata do pareamento das metas dos planos de educação 

para a gestão da educação, possibilitou a construção da tabela 4, apresentada a 

seguir: 

 
Tabela 4 - Correspondência das metas para a Gestão da Educação 
Indicativo de Ação Metas PNE Metas PME Correspondências 

Manutenção e Funcionamento 09 07 06 

Formação e Capacitação 02 00 00 

Ampliação da Rede 01 00 00 

Valorização do Magistério 00 00 00 

Normatização 14 10 10 

Total 26 17 16 
Fonte: Elaborado pelo autor para fins de pesquisa. 

  
 

A tabela 4 permite inferir grande correspondência das metas propostas no 

PME. 94,11% delas estão presentes no PNE, visto que, das 17 metas do PME, 16 

possuem correspondência ao PNE. Já 61,5% das metas contempladas no PME 

estão presentes no PNE, pois 17 metas do PME encontram-se dentro das 26 do 

PNE.  



 

 

Quanto às metas propostas no PME, visualiza-se apenas uma que não é 

precedida pelo PNE. Essa meta propõe informatizar, em três anos, os laboratórios 

pedagógicos das unidades escolares do município. De certa forma, essa meta já se 

faz presente nos capítulos da educação infantil e do ensino fundamental do PME, 

aparecendo, assim, nesse capítulo do plano, de forma deslocada por tratar-se de 

gestão da educação. 

Nas demais metas que se apresentam no PME, o que se visualiza é uma 

aceitação das proposições do PNE, que, na esteira da política de reforma do Estado, 

influenciaram as metas propostas para a gestão da educação, marcada pela 

concepção de descentralização das competências e atribuições do Estado, sem abrir 

mão do controle do ordenamento e do controle e fiscalização das ações. 

O PME prevê o repasse de atribuições e competências para as unidades 

escolares em conjunto com a sociedade, para estas se gerirem e manterem sua 

conservação, ficando a Secretaria de Educação a cargo da normatização e do 

controle sobre o produto. 

Outro fator a ser levado em consideração, que vem a influenciar na 

proposição de políticas para gestão no município, é o do financiamento da 

educação. Um possível atrelamento das políticas no âmbito municipal, como 

consequência das políticas efetivadas no âmbito federal pela União repercute na 

necessidade de certo grau de “obediência” dos entes federados, principalmente dos 

municípios, às políticas centrais para a garantia do recebimento dos repasses dos 

fundos para gerir a educação em sua circunscrição.  

Entretanto, novamente, levanta-se a questão do contexto onde se formulam 

as metas e as proposições, e o grau de discussão e compreensão dos envolvidos 

nessas proposições. A meta 131 do quadro de metas do PNE para Gestão da 

Educação propõe:  

 
Estabelecer, em todos os Estados, com auxílio técnico e financeiro da 
União, programas de formação do pessoal técnico das secretarias, para 
suprir, em cinco anos, pelo menos, as necessidades dos setores de 
informação e estatísticas educacionais, planejamento e avaliação. (BRASIL, 
2001, p.179-180). 
  
 

Tal proposição leva a inferir que, já na construção do PNE, detectou-se a 

necessidade de capacitar os gestores para desempenharem suas funções de 

                                                 
1 No texto oficial corresponde à meta 31. 



 

 

planejamento, acompanhamento e avaliação das situações enfrentadas nesses 

âmbitos. Isso reforça o impulso a concluir que as correspondências das metas entre 

os dois planos dá-se na medida em que os propositores/gestores locais são 

“incapazes” de romper com a política centralizadora da União e inovar na proposição 

de metas e políticas para a área. 

Ao levar em conta o que foi exposto na análise das tabelas transcritas acima, 

pode-se concluir que há diferentes níveis de convergências, e que, mesmo nos 

quadros de pareamento das metas dos dois planos (ver Apêndices A, B, C e D), 

pode-se constatar que as metas que não apresentam equivalência não são 

divergentes na forma de proposição e não rompem com a política central, atendo-se 

a questões mais pontuais. 

Assim, pode-se inferir um nexo causal entre a política central da União frente 

à proposição de políticas locais, no tocante às metas propostas nos planos de 

educação. Isso se mostra na perspectiva do não rompimento ou avanço das 

proposições frente a essa possibilidade, via autonomia dos entes federados para tal, 

em que se vislumbra um discurso alinhado com o discurso hegemônico na esfera 

federal, como é apresentado na introdução do PME:  

 
O Plano Municipal de Educação deve ser um instrumento de política 
educacional, que visa atender as necessidades educacionais da população 
como um todo, buscando introduzir a racionalidade social, isto é, o uso 
adequado dos recursos de modo a realizar o valor social da educação. 
(ITAJAÍ, 2004, p. 21). 

 

 Tal citação leva a fazer uma relação direta entre a política local vigente na 

proposição do PME com o discurso no âmbito federal, quando da proposição do 

PNE, o qual trabalha em uma perspectiva liberal de reforma do Estado. Nesse 

contexto, maior ênfase foi dada à racionalização dos meios e dos recursos estatais, 

e a uma política de descentralização e de transferência de competências na área 

social, sem abrir mão de uma regulação central.  

 Em síntese, os planos apresentam uma consistência interna a partir da 

análise das diretrizes e metas apresentadas em cada capítulo, mas se tornam 

inconsistentes em virtude da não garantia de recursos novos no capítulo do 

financiamento da educação. Quanto à congruência entre os planos, estes são 

congruentes por demonstrarem, no seu discurso, uma visão de Estado parecida, que 

não é possível de se inferir só através dos documentos dos planos, pois, se levar-se 



 

 

em consideração que o PME vem em atendimento de uma previsão do PNE, fica a 

questão se o PME é resultado de um alinhamento ideológico com o PNE ou é 

resultado de uma cópia para atender o que foi previsto, sendo um documento para 

cumprir uma obrigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  A presente pesquisa, de caráter qualitativo, buscou no estudo do Plano 

Nacional de Educação de 2001 e no Plano Municipal de Educação de Itajaí de 2004 

caracterizar, por meio do método de análise documental para a construção de um 

quadro conceitual, o nível de consistência interna bem como o de congruência entre 

os planos. 

A intenção de executar tal estudo dos planos deu-se na busca de uma maior 

compreensão dos mecanismos de formulação, proposição e implementação das 

políticas públicas de educação. Entende-se como imprescindíveis a compreensão 

desses elementos para a construção de um Sistema Nacional de Educação, cujo 

termo Sistema, na amplitude descrita por Saviani (2008), tenha: intencionalidade, 

conjunto e coerência, sendo ao mesmo tempo unívoco e respeitando suas 

multiplicidades, em que a soma das partes represente o todo e vice-versa. Entende- 

-se, ainda, que os planos são um dos instrumentos mais importantes de proposições 

de tais políticas, tanto por seu caráter legal, como por definir metas para execução e 

objetivos para nortear as políticas educacionais nos diferentes níveis, modalidades 

de ensino e esferas administrativas.  

  Dentro dos planos de educação, focou-se na análise dos capítulos 

correspondentes à educação infantil, ao ensino fundamental, ao financiamento e à 

gestão da educação, por entender que esses são os temas comuns mais 

importantes dos planos, quando se trata da educação na esfera municipal.  

  Quanto à análise da consistência interna do PNE, verificou-se o forte caráter 

normativo do plano, bem como a presença do discurso vigente do governo da época 

da proposição e aprovação do plano, que se apresentava na defesa da necessidade 

da reforma do Estado, dentro do modelo neoliberal, onde há uma descentralização 

dos atendimentos das politicas sociais, distribuindo as competências e os encargos 

dentre os entes federados, sem abrir mão do poder de fiscalização e controle dos 

resultados dessas políticas.  

Na análise dos capítulos do PNE, percebe-se a primazia dada ao ensino 

fundamental em relação à educação infantil apesar de ambas estarem enquadradas 

como etapas da educação básica. Além disso, não obstante a defesa da importância 

da educação infantil para o desenvolvimento das crianças presentes no plano, o que 

se visualiza nas metas apresentadas é a disparidade quanto à oferta do 



 

 

atendimento.  Ao propor--se o atendimento da demanda manifesta na educação 

infantil, em função da legislação prever esta como direito da criança, mas sem a 

obrigação de frequentá-la, faculta-se aos pais solicitarem tal vaga ao poder público, 

o qual deveria atendê-la. Já, no ensino fundamental, é compreendido como um 

direito da criança e um dever dos pais e do Estado. Assim sendo, a universalização 

do atendimento ao ensino fundamental é proposto no plano como meta.  

  O tratamento diferenciado entre as etapas da educação básica pode ser 

percebido, também, na classificação das metas. Para a educação infantil 

apresentam-se mais de 50% das metas como normatização. Já, nas metas 

classificadas do ensino fundamental, há uma distribuição mais equilibrada - das 29 

metas 14 são classificadas como manutenção e funcionamento e 12 como 

normatização, demonstrando a preocupação com o atendimento nessa etapa. 

  No capítulo do financiamento e da gestão, observa-se, explicitamente, o 

discurso do governo, marcado pela política de reforma do Estado. Está impresso, 

nas metas desse capítulo, o caráter gerencial e de desoneração do Estado, tratando 

as escolas como empresas, onde se deve maximizar a produção e reduzir os 

gastos.  

  Os objetivos e as metas propostos no plano tornam-se inalcançáveis, visto 

que, para a ampliação e a universalização do atendimento com qualidade, faz-se 

necessário garantir novos recursos para esses fins, o que não ocorre pela retirada 

do plano, a partir do veto do presidente da república, de três metas do capitulo do 

financiamento. A situação apresentada na análise do PME mostra, de certa forma, 

um quadro parecido com o do PNE, no qual se visualiza a disparidade de tratamento 

entre a educação infantil e o ensino fundamental.  

O PME demonstra, em seu conjunto de diretrizes e metas para a educação 

infantil e o ensino fundamental, uma preocupação mais pontual e direta com o 

atendimento, resultando, na classificação das metas, uma incidência maior destas 

relacionadas à manutenção e ao funcionamento. Entretanto a proposição de metas 

para ampliação do atendimento e sua qualificação vê-se frustrada, pois, no próprio 

plano, pode-se constatar que os recursos disponíveis para custeio da educação no 

município são escassos. Ao limitarem-se a tratar de questões de normatização, 

regulação e fiscalização dos gastos com MDE, no capítulo correspondente ao 

financiamento da educação, este não apresenta avanços na proposição de buscar e 

garantir novos recursos para a educação pública municipal. 



 

 

Assim, pode-se dizer que, quanto à consistência interna, os dois planos 

assemelham-se, guardada as devidas proporções quanto à abrangência, pois, 

dentro de seus capítulos, no confronto entre as diretrizes estipuladas e as metas 

propostas, há um bom nível de consistência interna, salvo no capítulo referente ao 

financiamento que, nos dois planos (no PNE em virtude dos vetos) não apresentam 

as garantias financeiras para a operacionalização do plano no seu todo. Constata-

se, assim, que os planos são inconsistentes na sua totalidade, em vista destes não 

apresentarem as condições necessárias para a materialização dos seus objetivos 

gerais. 

Em relação à congruência entre os planos, o que se percebe nas análises é 

uma similaridade dos planos, apresentando diferenças pontuais em virtude do nível 

de competência e abrangência de cada plano - a maior distância entre as 

proposições de metas do PNE e do PME encontram-se no capítulo referente à 

educação infantil.  Os demais capítulos - ensino fundamental, gestão da educação e 

financiamento da educação (após os vetos) -, são bastante similares. 

   Dentro do até aqui exposto, pode-se concluir que há uma convergência entre 

os planos, mesmo havendo uma variação na equivalência das metas nos diferentes 

quadros analisados. Esse grau elevado de congruência provoca um novo 

questionamento: o alinhamento do plano municipal ao plano nacional é resultado de 

uma ação consciente e intencional, a qual se apresenta de maneira coincidente em 

virtude de os propositores terem visões próximas de educação e de sociedade, ou é 

apenas uma ação de resposta para satisfazer as exigências legais de instituir um 

plano como prescrito no Plano Nacional? Assim sendo, o PME, em muitas partes, é 

uma transcrição do PNE. Guarda-se, então, o questionamento para uma empreitada 

futura. 

Ao responder-se a questão desta pesquisa, quanto ao nível de consistência 

interna dos planos e a congruência entre eles, passa-se a tecer alguns comentários 

sobre proposição de políticas públicas, sistema de educação e a situação da 

educação pública, seu contexto e possibilidades de mudança. 

Tanto no PNE quanto no PME, fazem-se presentes o discurso da 

transparência e da democratização da gestão da educação, mesmo que tais 

proposições não tenham sido implementadas plenamente. A figura dessas 

proposições expressa nos planos abrem algumas portas para uma maior 

participação da sociedade. Especialmente, no caso das políticas públicas no âmbito 



 

 

municipal, tal possibilidade deve ser aproveitada, principalmente, pelos profissionais 

da educação, pois, estando mais perto dos gestores, o seu poder de influência 

passa a ser maior.  

Levanta-se, assim, a necessidade de mais engajamento dos profissionais da 

educação, pois, a partir da sala de aula, com a tomada de consciência e uma 

reflexão crítica, possa-se reverter a tradição de consumidores de politicas, não 

agindo estes profissionais como partícipes das tomadas de decisão e criadores de 

condições para se gerar mudanças nas estruturas e políticas, partindo do local para 

o universo das escolas públicas do país. Vieira (2010), quando esta nos fala sobre a 

ação das reformas enquanto ação do Estado, afirma que este propõe políticas 

públicas para alterar ou modificar uma situação vigente, formando, assim, um ciclo 

de transformações e modificando a ação do Estado e da sociedade. As 

autorreformas, como ação da sociedade civil, a partir da alteração de situações ou 

procedimentos menores, acabariam em influenciar a ação do Estado, gerando novas 

políticas públicas. 

Outro elemento que aparece, quando das proposições e da implementação de 

políticas públicas, é o fator financeiro, pois, para ser uma política pública exequível, 

esta deve prever seus custos e a fonte de recursos para garantir sua aplicação. 

Assim, torna-se importante compreender a estrutura legal da implementação de uma 

política pública. Os projetos e os programas devem ser previstos no Plano Plurianual 

e na Lei Orçamentária. Sem isso as políticas não terão nem suporte financeiro nem 

garantia de implementação. Nesse ponto, sinaliza-se a importância da compreensão 

e da apropriação desses mecanismos pelos profissionais da educação, 

principalmente no âmbito municipal, onde se tem a possibilidade de uma 

participação mais efetiva na elaboração dos instrumentos que direcionam as 

políticas públicas. 
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Apêndice A - Pareamento das metas da Educação Infantil 
 

 Quadros de pareamento das metas do PNE frente às do PME, para a 
Educação Infantil, conforme a classificação pelo indicador de ação/programa/projeto. 
 
 

Quadro 12 - Manutenção e Funcionamento 
Metas PNE Metas PME 

4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte 
que, em cinco anos, todos estejam conformes aos 
padrões mínimos de infra-estrutura estabelecidos. 

 

12. Garantir a alimentação escolar para as crianças 
atendidas na educação infantil, nos estabelecimentos 
públicos e conveniados, através da colaboração 
financeira da União e dos Estados. 

6. Garantir alimentação escolar balanceada e de 
qualidade para as crianças atendidas da educação 
infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, 
supervisionados por um nutricionista.  

13. Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento 
de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias 
e às necessidades do trabalho educacional, de forma 
que,em cinco anos, sejam atendidos os padrões 
mínimos de infra-estrutura definidos na meta nº 2. 

7. Assegurar, na rede pública municipal e estadual e no 
centro de estabelecimentos conveniados, o fornecimento 
de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e 
às necessidades do trabalho educacional. (manutenção). 

16. Implantar conselhos escolares e outras formas de 
participação da comunidade escolar e local na 
melhoria do funcionamento das instituições de 
educação infantil e no enriquecimento das 
oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. 

 

20. Promover debates com a sociedade civil sobre o 
direito dos trabalhadores à assistência gratuita a seus 
filhos e dependentes em creches e pré-escolas, 
estabelecido no art. 7o, XXV, da Constituição Federal. 
Encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei 
visando à regulamentação daquele dispositivo.  

 

23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil 
com base nos parâmetros de qualidade, com vistas a 
melhorar a eficiência e garantir a generalização da 
qualidade do atendimento. 

 

25. Exercer a ação supletiva da União e do Estado 
junto aos Municípios que apresentem maiores 
necessidades técnicas e financeiras, nos termos dos 
arts. 30, VI e 211, § 1º, da Constituição Federal. 

 

 1. Promover através das ações conjuntas a realização de 
estudo sobre a situação da infância e da família, na faixa 
etária de 0 a 6     anos no município de Itajaí. 

 2. Construir uma equipe especializada para organização 
de um banco de dados referente à educação infantil no 
município de Itajaí. 

 3. Credenciar todos os CEIs não credenciados no 
sistema municipal de ensino para receber o parecer 
técnico e registro conforme resolução nº003/99 do 
COMED. 

 5. Assegurar a parceria de ações integradas com a saúde 
para a garantir atendimento médico, odontológico e de 
enfermagem, com visitas periódicas nas instituições de 
educação e infantil da rede pública, para  diagnóstico e 
prevenção. 

 



 

 

 
 8. Assegurar a criação de uma equipe multidisciplinar 

(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente 
social e nutricionista), além do professor, para cada 1000 
alunos da rede pública, para diagnóstico, prevenção de 
intervenção com uma carga horária de 40h semanais.  

 16. Instalação de lactários com lactarista, para preparo 
eu/o serviço de alimentação dos bebês em instituições 
de educação infantil que tenha mais de 5 bebês de 0 a 1 
ano.  

 17. Instalação de computadores para utilização das 
crianças e informatização das secretarias das 
instituições de educação infantil da rede pública. 

 18. Assegurar a contratação de agentes de atividades 
em educação com a idade mínima de 18 anos e 
escolaridade do ensino médio, como prescreve a lei. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 

 

 

Quadro 13 - Formação e Capacitaçã0 
Metas PNE Metas PME 

7. No prazo máximo de três anos a contar do início 
deste plano, colocar em execução programa de 
formação em serviço, em cada município ou por grupos 
de Município, preferencialmente em articulação com 
instituições de ensino superior, com a cooperação 
técnica e financeira da União e dos Estados, para a 
atualização permanente e o aprofundamento dos 
conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação infantil, bem como para a formação do 
pessoal auxiliar. 

11. Assegurar que os profissionais da educação infantil 
sejam graduados em pedagogia - habilitação em 
educação infantil, bem como garantir um plano de 
formação continuada. 

24. Ampliar a oferta de cursos de formação de 
professores de educação infantil de nível superior, com 
conteúdos específicos, prioritariamente nas regiões 
onde o déficit de qualificação é maior, de modo a 
atingir a meta estabelecida pela LDB para a década da 
educação. 

 

 14. Criar biblioteca nas instituições de educação infantil 
com livros, vídeos e outros materiais destinados à 
formação continuada do professor.  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 

 
 

Quadro 14 - Ampliação da Rede 
Metas PNE Metas PME 

1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a 
atender, em cinco anos, a 30% da população de até 3 
anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 
e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 
50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 
anos. 

9. Expandir a oferta de vagas e o espaço físico da rede 
pública com um percentual superior ao ano anterior 
conforme levantamento do banco de dados atendendo a 
resolução 0003/99 do COMED. 

18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo 
integral para as crianças de 0 a 6 anos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 

Continuação 



 

 

Quadro 15 - Valorização do Magistério 
Metas PNE Metas PME 

 12. Assegurar aos profissionais da rede pública de 
educação infantil um plano de carreira, valorização e 
auxílio por meio de bolsas, para a sua formação inicial e 
continuada.  

 13. Buscar a equivalência salarial dos professores da 
educação infantil com os professores do ensino 
fundamental. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 

 
 

Quadro 16 - Normatização 
Metas PNE Metas PME 

2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de 
infra-estrutura para o funcionamento adequado das 
instituições de educação infantil (creches e pré-
escolas) públicas e privadas, que, respeitando as 
diversidades regionais, assegurem o atendimento das 
características das distintas faixas etárias e das 
necessidades do processo educativo quanto a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação, 
ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica e 
segurança, água potável, esgotamento sanitário [...]. 

 

3. A partir do segundo ano deste plano, somente 
autorizar construção e funcionamento de instituições de 
educação infantil, públicas ou privadas, que atendam 
aos requisitos de infra-estrutura definidos no item 
anterior. 

4. Somente autorizar a construção e funcionamento de 
instituições de educação infantil públicas ou privadas, 
que atendam os requisitos de infra-estrutura 
estabelecidos pela resolução nº 003/99 do COMED. 

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação 
dos Profissionais de educação infantil, com a 
colaboração da União, Estados e Municípios, inclusive 
das universidades e institutos superiores de educação 
e organizações não governamentais, que realize as 
seguintes metas: 
a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de 
instituições de educação infantil possuam formação 
apropriada em nível médio (modalidade Normal) e, em 
dez anos, formação de nível superior; 
b) que, em cinco anos, todos os professores tenham     
habilitação específica de nível médio e, em dez anos, 
70% tenham formação específica de nível superior. 

 

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir 
novos profissionais na educação infantil que possuam 
a titulação mínima em nível médio, modalidade normal, 
dando-se preferência à admissão de profissionais 
graduados em curso específico de nível superior. 

10. Assegurar o processo de seleção e contratação dos 
educadores infantis, a formação específica da área, com 
acesso via concurso público a cada dois anos.  

8. Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios 
tenham definido sua política para a educação infantil, 
com base nas diretrizes nacionais, nas normas 
complementares estaduais e nas sugestões dos 
referenciais curriculares nacionais. 

 

9. Assegurar que, em três anos, todas as instituições 
de educação infantil tenham formulado, com a 
participação dos profissionais de educação neles 
envolvidos, seus projetos pedagógicos. 

 

10. Estabelecer em todos os Municípios, no prazo de 
três anos, sempre que possível em articulação com as 

 



 

 

instituições de ensino superior que tenham experiência 
na área, um sistema de acompanhamento, controle e 
supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos 
públicos e privados, visando ao apoio técnico-
pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia 
do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos 
pelas diretrizes nacionais e estaduais. 

11. Instituir mecanismos de colaboração entre os 
setores da educação, saúde e assistência na 
manutenção, expansão, administração, controle e 
avaliação das instituições de atendimento das crianças 
de 0 a 3 anos de idade. 

 

14. Incluir as creches ou entidades equivalentes no 
sistema nacional de estatísticas educacionais, no prazo 
de três anos. 

 

15. Extinguir as classes de alfabetização incorporando 
imediatamente as crianças no ensino fundamental e 
matricular, também, naquele nível todas as crianças de 
7 anos ou mais que se encontrem na educação infantil. 

 

17. Estabelecer, até o final da década, em todos os 
Municípios e com a colaboração dos setores 
responsáveis pela educação, saúde e assistência 
social e de organizações não governamentais, 
programas de orientação e apoio aos pais com filhos 
entre 0 e 3 anos, oferecendo, inclusive, assistência 
financeira, jurídica e de suplementação alimentar nos 
casos de pobreza, violência doméstica e desagregação 
familiar extrema. 

 

19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços 
de educação infantil, como referência para a 
supervisão, o controle e a avaliação, e como 
instrumento para a adoção das medidas de melhoria da 
qualidade. 

 

21. Assegurar que, em todos os Municípios, além de 
outros recursos municipais os 10% dos recursos de 
manutenção e desenvolvimento do ensino não 
vinculados ao FUNDEF sejam aplicados, 
prioritariamente, na educação infantil. 

 

22. Ampliar o Programa de Garantia de Renda Mínima 
associado a ações sócio educativas, de sorte a 
atender, nos três primeiros anos deste Plano, a 50% 
das crianças de 0 a 6 anos que se enquadram nos 
critérios de seleção da clientela e a 100% até o sexto 
ano. 

 

 15. Criar critérios para avaliação do estágio probatório 
da rede pública, através da formação de comissão 
especial. 

 19. Garantir a redução do número de alunos em salas 
de aulas que tenham incluídos estudantes portadores de 
necessidades especiais.  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
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Apêndice B - Pareamento das metas do Ensino Fundamental 
 

 Quadros de pareamento das metas do PNE frente às do PME, para o Ensino 

Fundamental, conforme a classificação pelo indicador de ação/programa/projeto. 

 
Quadro 17 - Manutenção e Funcionamento 

Metas PNE Metas PME 

3. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em 
cinco anos, as taxas de repetência e evasão, por meio de 
programas de aceleração da aprendizagem e de 
recuperação paralela ao longo do curso, garantindo 
efetiva aprendizagem. 

3. Regularizar o fluxo escolar erradicando os 
problemas de repetência e evasão por meio de 
programas de parcerias que garantam a efetiva 
aprendizagem. 

6. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas 
atendam os itens de "a" a "d" e, em dez anos, a totalidade 
dos itens. 

4. Adequar as atuais e futuras instalações dos 
estabelecimentos educacionais dentro das normas de 
infra-estrutura estabelecidas pelo PNE (item2.3 nº4). 
6. Assegurar que a partir do 1º ano de vigência desse 
plano, todas as escolas atendam a totalidade dos 
padrões mínimos de infra-estrutura previstos no item 
4 dos objetivos e metas do Ensino Fundamental do 
PNE. 

12. Elevar de quatro para cinco o número de livros 
didáticos oferecidos aos alunos das quatro séries iniciais 
do ensino fundamental, de forma a cobrir as áreas que 
compõem as Diretrizes Curriculares do ensino 
fundamental e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

8. Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham 
formulado seus projetos pedagógicos, com observância 
das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

9. Promover a participação da comunidade na gestão das 
escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de 
conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 

9. Promover e intensificar a participação da 
comunidade na gestão das escolas, universalizando 
em 2 anos, a instituição de órgãos equivalentes em 
todas escolas (conselho escolar e/ou deliberativo, 
APP – a Associação de Pais e Professores ). 

15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes 
em escolas de mais de um professor, levando em 
consideração as realidades e as necessidades 
pedagógicas e de aprendizagem dos alunos. 

 

13. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a 
todos os alunos das quatro séries finais do ensino 
fundamental, com prioridade para as regiões nas quais o 
acesso dos alunos ao material escrito seja 
particularmente deficiente. 

 

14. Prover de literatura, textos científicos, obras básicas 
de referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao 
professor as escolas do ensino fundamental. 

10. Prover de literatura, de apoio ao professor, as 
bibliotecas das escolas do ensino fundamental. 

16. Associar as classes isoladas unidocentes 
remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro séries 
completas. 

11. Nuclear as escolas multisseriadas unidocentes em 
pólos, assegurando o transporte para os alunos. 

17. Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando 
necessário, com colaboração financeira da União, 
Estados e Municípios, de forma a garantir a escolarização 
dos alunos e o acesso à escola por parte do professor. 

 

18. Garantir, com a colaboração da União, Estados e 
Municípios, o provimento da alimentação escolar e o 
equilíbrio necessário garantindo os níveis calóricos- 
protéicos por faixa etária. 

 



 

 

Continuação 

22. Prover, nas escolas de tempo integral, 
preferencialmente para as crianças das famílias de menor 
renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas 
escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, 
nos moldes do Programa de Renda Mínima Associado a 
Ações Sócio-educativas. 

 

26. Assegurar a elevação progressiva do nível de 
desempenho dos alunos mediante a implantação, em 
todos os sistemas de ensino, de um programa de 
monitoramento que utilize os indicadores do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos 
sistemas de avaliação dos Estados e Municípios que 
venham a ser desenvolvidos. 

 

27. Estimular os Municípios a proceder um mapeamento, 
por meio de censo educacional, das crianças fora da 
escola, por bairro ou distrito de residência e/ou locais de 
trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 
universalizar a oferta de ensino obrigatório. 

15. Proceder a um mapeamento, por meio do censo 
educacional, crianças fora da escola, por bairro ou 
distrito de residência ou ainda a locais de trabalho 
dos pais, visando localizar a demanda e universalizar 
o ensino obrigatório. 

 14. Assegurar a elevação progressiva do nível de 
desempenho dos alunos, de acordo com a LDB. 

 16. Disponibilizar meios de transporte para as aulas 
passeio programadas pela Unidade escolar. 

 18. Implementar no conselho escolar e/ou 
deliberativo, em todas as escolas,  um trabalho 
permanente com o processo educativo dos alunos e o 
envolvimento da comunidade (pais). 

 20. Estabelecer parceria com os profissionais da 
saúde (fonoaudiologia, psicologia) para a erradicação 
do fracasso escolar na 1ª e 2ª série ou 1º e 2º fase do 
ciclo. 

 21. Adaptar a construção das escolas atuais 
oferecendo mobílias, materiais pedagógicos, 
informática, equipamentos multimídia, biblioteca, 
espaços para esportes e recreação, para atender 
crianças com necessidades educativas especiais. 

 22. Assegurar a criação de uma equipe 
multidisciplinar (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
psicólogo, assistente social e nutricionista), além do 
professor, para cada 1000 alunos da rede pública, 
para diagnóstico, prevenção e intervenção com uma 
carga horária de 40h semanais. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 

Quadro 18 - Formação e Capacitação 
Metas PNE Metas PME 

 19. Oportunizar a formação continuada permanente a 
todos professores que atuam no ensino fundamental. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 19 - Ampliação da Rede 
Metas PNE Metas PME 

1. Universalizar o atendimento de toda a clientela do 
ensino fundamental, no prazo de cinco anos a partir da 
data de aprovação deste plano, garantindo o acesso e a 
permanência de todas as crianças na escola, 
estabelecendo em regiões em que se demonstrar 
necessário programas específicos, com a colaboração da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

1. Universalizar o atendimento a toda a clientela do 
ensino fundamental, primando pela qualidade do 
processo ensino/aprendizagem. 

20. Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois 
turnos diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do 
atendimento da demanda. 

13. Eliminar a existência de mais de dois turnos 
diurnos e um noturno, sem prejuízo do atendimento a 
demanda. 

21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando 
expandir a escola de tempo integral, que abranja um 
período de pelo menos sete horas diárias, com previsão 
de professores e funcionários em número suficiente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 

 

Quadro 20 - Normatização 
Metas PNE Metas PME 

2. Ampliar para nove anos a duração do ensino 
fundamental obrigatório com início aos seis anos de 
idade, à medida que for sendo universalizado o 
atendimento na faixa de 7 a 14 anos. 

2. Permitir o ingresso de crianças com 6 anos da 
primeira fase/série do ensino fundamental a partir da 
universalização do atendimento às crianças de 7 anos. 

4.Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos 
nacionais de infra-estrutura para o ensino fundamental, 
compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com 
as realidades regionais, incluindo: 
a) espaço, iluminação, insolação, ventilação, água 
potável, rede elétrica, segurança e temperatura 
ambiente; b) instalações sanitárias e para higiene; 
c) espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço 
de merenda escolar; d) adaptação dos edifícios escolares 
para o atendimento dos alunos portadores de 
necessidades especiais; e) atualização e ampliação do 
acervo das bibliotecas; f) mobiliário, equipamentos e 
materiais pedagógicos; g) telefone e serviço de 
reprodução de textos; h) informática e equipamento 
multimídia para o ensino. 

 

5. A partir do segundo ano da vigência deste plano, 
somente autorizar a construção e funcionamento de 
escolas que atendam aos requisitos de infra-estrutura 
definidos. 

5. A partir do 1º ano da vigência deste plano, somente 
autorizar a construção e funcionamento de escolas 
que atendam aos requisitos de infra-estrutura e 
definidos pelo PNE. 

7. Estabelecer, em todos os sistemas de ensino e com o 
apoio da União e da comunidade escolar, programas 
para equipar todas as escolas, gradualmente, com os 
equipamentos discriminados nos itens de "e" a "h". 

7. Estabelecer em todos os sistemas de ensino, com 
apoio da União e da comunidade escolar, programas 
para equipar todas as escolas, gradualmente, com os 
equipamentos discriminados os itens “e” a “h” do PNE, 
e que sejam de responsabilidade da Unidade Escolar 
sua manutenção e preservação. 

10 Integrar recursos do Poder Público destinados à 
política social, em ações conjuntas da União, dos 
Estados e Municípios, para garantir entre outras metas, a 
Renda Mínima Associada a Ações Sócio-educativas para 
as famílias com carência econômica comprovada. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Continuação 
11. Manter e consolidar o programa de avaliação do 
livro didático criado pelo Ministério de Educação, 
estabelecendo entre seus critérios a adequada 
abordagem das questões de gênero e etnia e a 
eliminação de textos discriminatórios ou que 
reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, 
do negro e do índio. 

 

19. Assegurar, dentro de três anos, que a carga 
horária semanal dos cursos diurnos compreenda, pelo 
menos, 20 horas semanais de efetivo trabalho escolar. 

12. Assegurar que a carga horária mínima semanal 
dos cursos diurnos compreendam pelo menos 20 
horas semanais de efetivo trabalho escolar,  excluindo 
os quinze minutos de pausa recreativas. 

23. Estabelecer, em dois anos, a reorganização 
curricular dos cursos noturnos, de forma a adequá-los 
às características da clientela e promover a eliminação 
gradual da necessidade de sua oferta. 

 

24. Articular as atuais funções de supervisão e 
inspeção no sistema de avaliação. 

 
25. Prever formas mais flexíveis de organização 
escolar para a zona rural, bem como a adequada 
formação profissional dos professores, considerando a 
especificidade do alunado e as exigências do meio. 

 

28. A educação ambiental, tratada como tema 
transversal, será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em 
conformidade com a Lei nº 9.795/99. 

 

29. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, 
como espaço de participação e exercício da cidadania. 

 

 8. Assegurar que todas as escolas tenham 
reformulado todos os seus projetos pedagógicos, com 
observância das diretrizes curriculares para ensino 
fundamental e dos PCNs. 

 17. Garantir a autonomia das unidades escolares na 
elaboração do calendário escolar contemplando 800 h, 
distribuídas e no mínimo de 200 dias de atividade com 
o aluno. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apêndice C - Pareamento das metas do Financiamento da Educação 
 

 Quadros de pareamento das metas do PNE frente às do PME, para o 

Financiamento da Educação, conforme a classificação pelo indicador de 

ação/programa/projeto. 

 
Quadro 21 - Manutenção e Funcionamento 

Metas PNE Metas PME 

5. Mobilizar os Tribunais de Contas, as Procuradorias da 
União e dos Estados, os Conselhos de Acompanhamento 
e Controle Social do FUNDEF, os sindicatos, as 
organizações não-governamentais e a população em geral 
para exercerem a fiscalização necessária para o 
cumprimento das metas nºs 2, 3 e 4. 

 

12. Ampliar o atendimento dos programas de renda 
mínima associados à educação, de sorte a garantir o 
acesso e permanência na escola a toda população em 
idade escolar no País. 

 7. Ampliar os programas de atendimento de renda 
mínima as famílias carentes do município com 
crianças em idade escolar para que sejam 
asseguradas as mesmas, sua permanência na 
escola. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 

Quadro 22 - Ampliação da Rede 
Meta PNE Meta PME 

11. Estabelecer programa nacional de apoio financeiro e 
técnico-administrativo da União para a oferta, 
preferencialmente, nos Municípios mais pobres, de 
educação de jovens e adultos para a população de 15 
anos e mais, que não teve acesso ao ensino fundamental. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 

Quadro 23 - Valorização do Magistério 
Meta PNE Meta PME 

 12. Assegurar a revisão do plano de carreira com 
exigências de habilitação, atraindo bons professores 
com melhores condições salariais. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 24 - Normatização 
Metas PNE Metas PME 

2. Implementar mecanismos de fiscalização e controle que 
assegurem o rigoroso cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal em termos de aplicação dos 
percentuais mínimos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. Entre esses mecanismos 
estará o demonstrativo de gastos elaborado pelos poderes 
executivos e apreciado pelos legislativos com o auxílio dos 
tribunais de contas respectivos, discriminando os valores 
correspondentes a cada uma das alíneas do art. 70 da 
LDB. 

 

3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o 
cumprimento do § 5º do art. 69 da Lei de Diretrizes e 
Bases, que assegura o repasse automático dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
para o órgão responsável por este setor. Entre esses 
mecanismos deve estar a aferição anual pelo censo 
escolar da efetiva automaticidade dos repasses. 

1. Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento da 
Educação – FMDE, no período de 2003/2004, 
vinculando recursos à secretaria municipal de 
educação. 

4. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o 
cumprimento dos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e 
Bases, que definem os gastos admitidos como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que 
não podem ser incluídos nesta rubrica. 

2. Estabelecer mecanismos que assegurem o 
cumprimento dos artigos 70 e 71 da LDB da 
educação que definem os gastos admitidos como 
manutenção e desenvolvimento do ensino, bem 
como aqueles que não podem estar incluídos nesta 
rubrica.  

6. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes 
nos próximos dez anos, a previsão do suporte financeiro 
às metas constantes deste PNE. 

3. Garantir para os próximos quatro anos recursos 
para as metas previstas nos planos plurianuais.        

8. Estabelecer, nos Municípios, a educação infantil como 
prioridade para a aplicação dos 10% dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
não reservados para o ensino fundamental. 

5. Assegurar a prioridade da aplicação dos 10% dos 
recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino à educação infantis, não 
reservados ao ensino fundamental.                            

9. Estabelecer, nos Estados, o ensino médio como 
prioridade para a aplicação dos 10% dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
não reservados para o ensino fundamental. 

     

10. Estabelecer a utilização prioritária para a educação de 
jovens e adultos, de 15% dos recursos destinados ao 
ensino fundamental cujas fontes não integrem o FUNDEF: 
nos Municípios (IPTU, ISS, ITBI, cota do ITR, do IRRF e 
do IOF - Ouro, parcela da dívida ativa tributária que seja 
resultante de impostos), nos Estados e no Distrito Federal 
(IPVA, ITCM, cota do IRRF e do IOF-Ouro, parcela da 
dívida ativa tributária que seja resultante de impostos). 

6. Estabelecer a utilização de 15% a EJA dos 
recursos destinados ao ensino fundamental, cujas 
fontes não integrem ao FUNDEF no município, 
(IPTU, ISS, ITBI, cota do ITR, do IRRF e do IOF-
ouro, parcela de dívidas ativa tributária resultante de 
impostos). 
 

13. Garantir recursos do Tesouro Nacional para o 
pagamento de aposentados e pensionistas do ensino 
público na esfera federal, excluindo estes gastos das 
despesas consideradas como manutenção de 
desenvolvimento do ensino. 

8. Garantir gradativamente recursos do tesouro 
municipal a aposentados e pensionistas do 
magistério municipal, para não utilizar recursos 
destinados a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
 

15. Promover a autonomia financeira das escolas 
mediante repasses de recursos, diretamente aos 
estabelecimentos públicos de ensino, a partir de critérios 
objetivos. 

10. Promover a autonomia pedagógica administrativa 
e financeira, mediante o repasse de recursos aos 
estabelecimentos de ensino, usando critérios 
objetivos de eficácia e resultados.                                     

16. Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e 
financeiros do Ministério de Educação e de outros 
Ministérios nas áreas de atuação comum. 

11. Integrar ações e recursos técnicos administrativos 
e financeiros entre as diversas secretarias que 
compõem a estrutura da administração municipal e 
que atuam em áreas comuns. 

 

 



 

 

Continuação 
17. Assegurar recursos do Tesouro e da Assistência 
Social para programas de renda mínima associados à 
educação; recursos da Saúde e Assistência Social 
para a educação infantil; recursos destinados à 
universalização das telecomunicações, à criação de 
condições de acesso da escola, às redes de 
comunicação informática; recursos do Trabalho para a 
qualificação dos trabalhadores; recursos do Fundo 
Penitenciário para a educação de presos e egressos. 

 

18. A União deverá calcular o valor mínimo para o 
custo-aluno para efeito de suplementação dos fundos 
estaduais rigorosamente de acordo com o 
estabelecido pela Lei nº 9.424/96. 

 

 4. Orientar os orçamentos, a nível municipal, de modo 
a cumprir as vinculações e subvinculações 
constitucionais, valor por aluno, de modo a assegurar 
padrões mínimos de qualidade definidos pelo SAEB. 

 9. Promover a equidade entre os alunos pertencentes 
à mesma rede, atendendo de forma diferenciada de 
acordo como o desempenho e necessidades 
econômicas mais acentuadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 

Quadro 25 - Metas Vetadas pelo Executivo 
Metas PNE Metas PME 

1. Elevação, na década, através de esforço conjunto da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, do 
percentual de gastos públicos em relação ao PIB, 
aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. 
Para tanto, os recursos devem ser ampliados, anualmente, 
à razão de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do 
Plano e de 0,6% no quinto ano. (vetado). 

 

7. Orientar os orçamentos nas três esferas 
governamentais, de modo a cumprir as vinculações e 
subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de dois 
anos, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
valores por aluno, que correspondam a padrões mínimos 
de qualidade de ensino, definidos nacionalmente. (vetado) 

 

14. Promover a eqüidade entre os alunos dos sistemas de 
ensino e das escolas pertencentes a um mesmo sistema 
de ensino. (vetado). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE D - Pareamento das metas da Gestão da Educação 
 

 Quadros de pareamento das metas do PNE frente às do PME, para a Gestão 

da Educação, conforme a classificação pelo indicador de ação/programa/projeto. 

 
Quadro 26 - Manutenção e Funcionamento 

Metas PNE Metas PME 

1. Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas 
de ensino com vistas a uma ação coordenada entre entes 
federativos, compartilhando responsabilidades, a partir das 
funções constitucionais próprias e supletivas e das metas 
deste PNE. 

1. Aperfeiçoar um regime de colaboração entre os 
sistemas de ensino com vistas a uma ação 
coordenada entre os mesmos compartilhando 
responsabilidades, a partir das funções 
constitucionais próprias e supletivas e das metas 
deste PME. 

2. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de 
ensino municipais, através de apoio técnico a consórcios 
intermunicipais e colegiados regionais consultivos, quando 
necessários. 

2. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas 
de ensino municipais, através do apoio técnico e 
consórcios intermunicipais e colegiados regionais 
consultivos, quando necessários. 

3. Estimular a criação de Conselhos Municipais de 
Educação e apoiar tecnicamente os Municípios que 
optarem por constituir sistemas municipais de ensino. 

 

7. Elaborar e executar planos estaduais e municipais de 
educação, em consonância com este PNE. 

6. Elaborar e executar programas e projetos 
municipais de educação, em consonância com o 
PME.  

9. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e 
execução de sua proposta pedagógica. 

7. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e 
execução de seu plano de desenvolvimento escolar. 

11. Informatizar, em três anos, com auxílio técnico e 
financeiro da União, as secretarias estaduais de educação, 
integrando-as em rede ao sistema nacional de estatísticas 
educacionais. 

 

12. Informatizar progressivamente, em dez anos, com 
auxílio técnico e financeiro da União e dos Estados, todas 
as secretarias municipais de educação, atendendo, em 
cinco anos pelo menos, a metade dos Municípios com 
mais de 20.000 habitantes. 

10. Consolidar os programas de informatização das 
secretarias de unidades escolares e da secretaria 
municipal de educação, a fim de agilizar os serviços, 
bem como obter informações e estatísticas 
educacionais para planejamento e avaliação. 

15. Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e 
financeiro da União, a administração das escolas com 
mais de 100 alunos, conectando-as em rede com as 
secretarias de educação, de tal forma que, em dez anos, 
todas as escolas estejam no sistema. 

Repete meta 10  

20. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica – SAEB e o censo escolar. 

13. Consolidar e aperfeiçoar o sistema de avaliação 
interno e externo da educação. 

 9. Informatizar em três anos, com auxilio técnico e 
financeiro da União, do Estado e Municipal, os 
laboratórios pedagógicos de todas às unidades da 
rede municipal de ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 27 - Formação e Capacitação 
Metas PNE Metas PME 

13. Estabelecer, em todos os Estados, com auxílio técnico 
e financeiro da União, programas de formação do pessoal 
técnico das secretarias, para suprir, em cinco anos, pelo 
menos, as necessidades dos setores de informação e 
estatísticas educacionais, planejamento e avaliação. 

 

16. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração 
dos Municípios e das universidades, programas 
diversificados de formação continuada e atualização 
visando a melhoria do desempenho no exercício da 
função ou cargo de diretores de escolas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 

Quadro 28 - Ampliação da Rede 
Meta PNE Meta PME 

18. Ampliar a oferta de cursos de formação em 
administração escolar nas instituições públicas de nível 
superior, de forma a permitir o cumprimento da meta 
anterior. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
 
 

Quadro 29 - Normatização 
Metas PNE Metas PME 

4. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão 
democrática do ensino público, com a participação da 
comunidade. 

3. Consolidar em cada sistema de ensino, normas de 
gestão democrática do ensino público, com a 
participação da comunidade. 

5. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes 
gerais desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a 
iniciativa e a ação inovadora das instituições escolares. 

4. Editar pelos sistemas de ensino, normas e 
diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis, que 
estimulem a iniciativa e a ação inovadora das 
instituições escolares. 

6. Desenvolver padrão de gestão que tenha como 
elementos a destinação de recursos para as atividades-
fim, a descentralização, a autonomia da escola, a 
eqüidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a 
participação da comunidade. 

5. Desenvolver padrão de gestão que tenha como 
elementos a destinação de recursos para as 
atividades fim, a descentralização,a autonomia da 
escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos 
alunos e participação da comunidade.  

8. Organizar a educação básica no campo, de modo a 
preservar as escolas rurais no meio rural e imbuídas dos 
valores rurais. 

 

10. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica 
das escolas e ampliar sua autonomia financeira, através 
do repasse de recursos diretamente às escolas para 
pequenas despesas de manutenção e cumprimento de 
sua proposta pedagógica. 

8. Assegurar a autonomia administrativa e 
pedagógica das escolas e ampliar sua autonomia 
financeira, através do repasse de recursos 
diretamente as escolas para pequenas despesas de 
manutenção e cumprimento de seus projetos 
educacionais.  

14. Promover medidas administrativas que assegurem a 
permanência dos técnicos formados e com bom 
desempenho nos quadros das secretarias. 

11. Promover medidas administrativas que assegurem 
a permanência dos profissionais habilitados e com 
bom desempenho no quadro da secretaria municipal 
de educação.  

17. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo 
menos, possuam formação específica em nível superior e 
que, no final da década, todas as escolas contem com 
diretores adequadamente formados em nível superior, 
preferencialmente com cursos de especialização. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Continuação 
19. Estabelecer políticas e critérios de alocação de 
recursos federais, estaduais e municipais, de forma a 
reduzir desigualdades regionais e desigualdades 
internas a cada sistema. 

12. Estabelecer políticas e critérios de investimento, 
estadual e municipal, de forma a reduzir 
desigualdades internas a cada região, sistema ou 
comunidade. 

21. Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a 
colaboração técnica e financeira da União, um 
programa de avaliação de desempenho que atinja, 
pelo menos, todas as escolas de mais de 50 alunos do 
ensino fundamental e Médio. 

14. Estabelecer nas redes de ensino do município, em 
quatro anos, com a colaboração técnica e financeira 
da União, um programa de avaliação de desempenho 
que atinja todas as escolas de mais de 50 alunos do 
ensino fundamental e médio. 

22. Estabelecer, nos Municípios, em cinco anos, 
programas de acompanhamento e avaliação dos 
estabelecimentos de educação infantil. 

15. Estabelecer, no município, em quatro anos, 
programas de acompanhamento e avaliação dos 
estabelecimentos de educação infantil. 

23. Definir padrões mínimos de qualidade da 
aprendizagem na Educação Básica numa Conferência 
Nacional de Educação, que envolva a comunidade 
educacional. 

 

24. Instituir em todos os níveis, Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social dos recursos 
destinados à Educação não incluídos no FUNDEF, 
qualquer que seja sua origem, nos moldes dos 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEF. 

17. Instituir conselhos de acompanhamento e controle 
social dos recursos destinados à educação não 
incluídos no FUNDEF, qualquer que seja sua origem, 
nos moldes dos conselhos de acompanhamento e 
controle social do mesmo. 

25. Incluir, nos levantamentos estatísticos e no censo 
escolar informação acerca do gênero, em cada 
categoria de dados coletados. 

 

26. Observar as metas estabelecidas nos demais 
capítulos referentes a financiamento e gestão. 

18. Observar as metas estabelecidas nos demais 
capítulos referentes a financiamento e gestão. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2001) e Itajaí (2004). 
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