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O conceito de qualidade social da educação foi construído como um movimento de contraposição às

premissas de qualidade total consolidadas após as reformas neoliberais. Tal conceito eleva as

discussões das políticas públicas educacionais, abrindo espaço para a busca de uma nova organização

escolar, contrária à perspectiva mercadológica. O presente trabalho apresenta os resultados de uma

pesquisa cujo objetivo foi identificar se a qualidade social da educação pode ser compreendida como

uma política pública em 29 municípios subordinados a 33ª Superintendência Regional de Ensino de

Minas Gerais. A metodologia, de caráter qualitativo, contou com a análise comparativa da

documentação que esses municípios elaboraram para cumprir o previsto no Plano Nacional de

Educação (PNE - Lei 13.005/2014), em relação à qualidade da educação, sendo eles o Plano

Municipal de Educação (PME) e o Plano de Carreira (PC). A partir dos referenciais consultados

categorizamos os aspectos intra e extraescolares que são ancorados no conceito de qualidade social,

como condições de trabalho, satisfação salarial, participação da família e comunidade, dentre outros.

Para a análise dos dados utilizamos a abordagem hermenêutica com base na interpretação dos textos

normativos, comparando-os entre si e com os referenciais teóricos consultados. Retratamos a situação

da educação nos municípios após as reformas dos anos 1980 e 1990, destacando os processos de

descentralização e municipalização. Identificamos o caminho dessa municipalização, seus percalços, e



aprofundamos nas políticas públicas que foram implantadas para auxiliar os municípios na busca pela

universalização e melhoria da qualidade, verificando a existência de programas e ações voltados para a

valorização do profissional da educação. Concluímos que os PME’s acompanham ‘em grande medida’

as diretrizes emanadas do PNE, inclusive com a utilização da mesma linguagem técnica e com as

referências aos instrumentos garantidores da qualidade social. Entretanto, quando confrontamos essa

análise com os PC’s, o contraste com a inexistência desses em alguns municípios, com a sua

desatualização e/ou com a sua inadequação inclusive às normativas superiores (como a Lei do Piso

Salarial – Lei 11.738/2008), induzem nossa análise para o fato de que, na realidade, os PME’s foram

elaborados e se inscrevem na seara do formalismo pedagógico, no cumprimento de uma exigência

burocrática que não tem encontrado ressonância concreta na realidade dos municípios e das escolas.

Palavras-chave: Qualidade Social; Políticas Públicas; Municipalização; Plano Municipal de

Educação; Plano de Carreira do Magistério.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade social da educação pode ser compreendida como um movimento paralelo às

premissas de qualidade total difundidas após as reformas neoliberais. Contrapondo-se a tais premissas,

o conceito de qualidade social amplia as discussões das políticas públicas educacionais, abrindo

espaço para a busca de uma nova organização escolar, contrária à hegemônica proposta de caráter

mercadológico.

Esse trabalho buscou verificar se o conceito de qualidade social da educação configura-se

como uma política pública educacional, tendo como base uma visão voltada para as transformações

sociais e não ao viés economicista. Buscamos retratar aqui, através da análise da legislação e da

documentação de 29 municípios subordinados à 33ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) de

Ponte Nova/MG, quais são as estratégias elaboradas por eles para alcançar a qualidade socialmente

referenciada.

Especificamente, buscou-se realizar um estudo documental comparativo dos Planos

Municipais de Educação e dos Planos de Carreira dos profissionais desses municípios, identificar

propostas que podem ser traduzidas em iniciativas para implementar a qualidade social nas escolas

públicas dos municípios investigados, e mapear e categorizar, nos documentos analisados, os aspectos

intra e extraescolares que são ancorados pelo conceito de qualidade social na área da educação, como

condições de trabalho, recursos pedagógicos, satisfação salarial, participação da família e comunidade

local, dentre outros.

A presente pesquisa, de cunho bibliográfico e com estudos comparativos de legislação

educacional, possui caráter qualitativo (LUDKE e ANDRÉ, 1986), e utilizou-se de alguns

instrumentos metodológicos para a sua elaboração, como a pesquisa bibliográfica (GIL, 2002), e a



coleta de dados documentais como o PME e o PC. Os PMEs de todos os municípios foram retirados

do site do MEC, e os PCs foram solicitados, via ofícios por e-mail, diretamente às 29 Secretarias

Municipais de Educação e prefeituras. Após várias tentativas de contato, finalizamos a coleta dos PCs,

conseguindo retorno de apenas 17 dos 29 municípios. Recebemos também 1 Plano de Carreira dos

Servidores Públicos Civis, uma vez que a cidade ainda não possui PC dos Profissionais da Educação.

Com a coleta de dados finalizada e com base nos referenciais consultados, criamos categorias

para analisar os documentos a fim de fazer um estudo documental comparativo, utilizando como

referência o PNE com suas referidas metas. Para isso, utilizamos como método de análise a

abordagem hermenêutica de interpretação dos textos.

O intuito foi ampliar nosso horizonte de análise para caracterizar o marco legal instituído por

todas as cidades vinculadas a uma SRE, tendo em vista a importância que o tema da qualidade social

vem ganhando no âmbito das políticas educacionais. Os municípios mineiros da região investigada

sugerem alguma mudança de rumo nas diretrizes que orientam o trabalho docente para a busca da

qualidade? Há respeito pela diversidade e autonomia de cada instância administrativa local? Isso

poderá ser respondido à medida que consigamos traçar um mapa com o perfil político dessa região.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A qualidade social da educação

A Constituição Federal do Brasil (CF) afirma, no artigo 206, VII, que o ensino será ministrado

com base no princípio e garantia do padrão de qualidade. Nesse documento, qualidade é entendida

como sinônimo de eficiência e eficácia dos serviços públicos que são prestados à população.

Como na CF, o termo qualidade educacional é utilizado com frequência nos ambientes

educacionais e acaba por assumir um caráter valorativo que envolve os campos produtivos, a de busca

de eficiência, atendendo assim também aos interesses empresariais. Para Freitas (2012) essas políticas

centradas na meritocracia somente contribuem para o aumento da “desigualdade de resultados”. As

avaliações que são feitas para aferir o desempenho de professores e alunos contribuem para um

“estreitamento curricular”, fazendo com que a sala de aula se torne local de preparação para os testes

que serão feitos.

No Brasil, indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) visam

avaliar a qualidade de acordo com uma concepção um tanto limitada, pois segundo Nardi e Schneider

(2013, p. 6):

Estes indicadores apenas tangenciam a almejada qualidade, uma vez que não
levam em conta as múltiplas dimensões (intra e extraescolares) [...]. Trata,
portanto, de uma qualidade com centralidade nos meios (insumos) e cuja
avaliação, embora necessária, é insuficiente porquanto ocorre de fora para
dentro da escola.

A qualidade educacional, nessa perspectiva, desconsidera os aspectos sociais. Entretanto, de



forma paralela a este modelo de qualidade, surge um movimento de contrarregulação voltado para

uma qualidade social da educação. Os princípios desta qualidade social vêm ganhando força nas

discussões de políticas públicas educacionais, ensejando atender essencialmente às necessidades

culturais e sociais do público escolar. Segundo Belloni (2003, p. 237):

A oferta de educação de qualidade como direito de cidadania contempla três
dimensões específicas e complementares, a saber: I) acesso à educação, II)
permanência no sistema ou em atividades educativas e III) sucesso no
resultado do aprendizado.

Para pensar na qualidade social da educação se torna essencial que as escolas tenham em sua

prática a construção da cidadania, onde os alunos sejam formados através de uma visão de

emancipação humana, capazes de participar e de construir além do espaço escolar, uma sociedade

mais igualitária. Nessa proposta, a gestão da escola também funciona de modo a promover a

cidadania, possibilitando, segundo Flach (2003, p. 5), a participação real da população nas decisões

sobre os assuntos da educação, seja através de conselhos escolares atuantes, eleições democráticas

para dirigentes escolares, até mecanismos de controle social, como são os conselhos municipais, por

exemplo.

Existem outros fatores extraescolares que são determinantes para um melhor aproveitamento

escolar dos alunos. Silva (2009, p. 225) nos aponta dois elementos fundamentais:

a) Fatores socioeconômicos, como condições de moradia; situação de
trabalho ou de desemprego dos responsáveis pelo estudante; renda familiar;
trabalho de crianças e de adolescentes; distância dos locais de moradia e de
estudo.
b) Fatores socioculturais, como escolaridade da família; tempo dedicado pela
família à formação cultural dos filhos; hábitos de leitura em casa; viagens,
recursos tecnológicos em casa; espaços sociais frequentados pela família;
formas de lazer e de aproveitamento do tempo livre; expectativas dos
familiares em relação aos estudos e ao futuro das crianças e dos jovens.

A família tem um papel muito importante, que pode ser um diferencial na vida escolar do

aluno, tanto na participação ativa dentro da escola, como também no acompanhamento de seus filhos

nas atividades.

Há também os fatores intra-escolares que implicam ações para favorecer a qualidade social da

educação. Os professores que são constantemente questionados e cobrados quanto à busca de

resultados satisfatórios nos índices, necessitam de outro olhar para assim promover a qualidade social.

O corpo docente precisa ser devidamente valorizado, com salários adequados que valorizem todo o

esforço e com uma assistência para a formação continuada, materiais disponíveis para promover o

interesse dos alunos pelas aulas, um plano de carreira atrativo, dentre tantos outros.

A educação que almeje uma qualidade social deve se comprometer com um bem-estar

coletivo, tanto para os profissionais da educação quanto para os alunos. Ela não só leva em

consideração os aspectos sociais e culturais do aluno, ela de fato os considera como força motriz para



realizar mudanças e alcançar um patamar diferente (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2010). De

acordo com Belloni (2003, p. 232):

Educação de qualidade social é aquela comprometida com a formação do
estudante com vistas à emancipação humana e social; tem por objetivo a
formação de cidadãos capazes de construir uma sociedade fundada nos
princípios da justiça social, da igualdade e da democracia.

Torna-se um desafio pensar em outra perspectiva para a qualidade educacional que não seja a

voltada para a economia. O Brasil já passou por inúmeras adaptações em seus sistemas educativos,

que hoje se encontram tão estabilizados e adequados a reproduzir os interesses dominantes, mas a

qualidade social da educação pensa além, pois pensa em atender a maioria, pensa no aluno e na

valorização da formação humana.

É importante compreender a busca pela educação democrática e suas diversas políticas

públicas implantadas para o alcance de uma sociedade justa e igualitária.

2.2 Municipalização da educação

No Brasil as reformas educacionais são inúmeras e o discurso da melhoria da qualidade é

recorrente. Tendo em vista a atual configuração do sistema educacional e a diligência pela gestão

democrática, faz-se relevante entender como ocorreu o processo de municipalização do ensino.

Após a CF de 1988, através do processo de descentralização da educação, começou-se a

designar aos Municípios parte da organização do ensino. Como afirma Duarte (2010, p. 170):

As políticas de descentralização implantadas nos diferentes países latino-
americanos, nas duas últimas décadas do século XX, concretizaram uma
nova organização da educação, evidenciando o localismo, o comunitarismo,
a distribuição de responsabilidades, de recursos e de dinâmicas de
negociação.

O processo de descentralização partiu da reorganização das responsabilidades dos entes

federativos, sendo distribuídas a administração da educação entre União, Distrito Federal, Estados e

Municípios.

As reformas que ocorreram nas décadas de 1980 e 1990 em toda a América Latina, marcaram

o setor educacional. O objetivo dessas reformas, como afirma Duarte (2010, p. 162) era “a adequação

da educação pública às mudanças da lógica de regulação capitalista e a expansão do Ensino Primário e

Básico.” No Brasil as políticas públicas focaram na universalização do ensino, pela via da

municipalização.

Martinic (2001, p. 30) afirma que nesse período as reformas estavam voltadas “para os modos

de gestão e avaliação do sistema, para os processos pedagógicos e conteúdos culturais transmitidos na

escola.” Os Municípios teriam que organizar seu próprio sistema de ensino, porém dentro das leis e

normas pré-estabelecidas pelo governo central. Assim, a responsabilidade administrativa do sistema de

ensino passaria para os órgãos locais, podendo estes elaborarem estratégias próprias para alcançar a



qualidade da educação e a universalização do ensino. Tornando lei, ficava estabelecido pela CF de

1988, através do Art. 211, II que: “Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na

educação infantil”.

Em 1996, a LDB nº 9.394 estabeleceu competências para a organização da educação nacional,

estimulando a democracia, como caracteriza o Art. 14:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

A partir de 1996 surgem programas voltados especificamente para melhorar a qualidade do

ensino público fundamental. A Lei Nº 9.394/96 previa a elaboração do Plano Nacional da Educação

(PNE), considerado por Saviani (2008, p. 5) “a principal medida de política educacional decorrente da

LDB”. Um documento que conta com metas e diretrizes para todos os níveis e modalidades de ensino,

valorização dos profissionais da educação, gestão e o financiamento da educação. Aprovado pela Lei

nº 10.172/2001, o PNE obrigava os Estados e Municípios a elaborarem seus próprios planos de

educação, criando estratégias locais para garantir a qualidade. Em 2014, através da Lei n. 13.005 foi

aprovado o PNE atual, com vigência de 10 anos, estipulando que no prazo de um ano todos os entes

federativos elaborassem seus próprios Planos de Educação com base nas 20 metas e diretrizes do novo

PNE, porém considerando suas individualidades e elaborando estratégias próprias que assegurassem as

metas estabelecidas.

Quanto ao financiamento, a Emenda Constitucional n.º 14, instituída pela Lei n.º 9424/1996,

criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério (FUNDEF), o qual garantia que 15% da arrecadação dos impostos estaduais e municipais

fossem destinados ao Ensino Fundamental, o que tornou o processo de municipalização mais atrativo e

“incentivou a expansão das suas redes de ensino” (FRANÇA e GONÇALVES, 2016, p. 235). Com o

FUNDEF os recursos seriam calculados por aluno matriculado reforçando o objetivo da

universalização e da melhoria da qualidade da educação, uma vez que os Estados mais pobres

contariam com a ajuda da União para atingir o valor mínimo por aluno estipulado pelo governo

federal, como afirma Mendes (2001, p. 30):

Outra importante característica do Fundef é o fato de o governo federal fixar
um valor mínimo anual a ser gasto por aluno. Para o ano de 2001, por
exemplo, foi estabelecido a quantia de R$ 363,00. Nos estados, em que o valor
total do fundo não é suficiente para que se tenha um montante por aluno,
equivalente a esse mínimo, a União entra com uma complementação de
recursos para garantir um padrão mínimo de ensino em todo o país.

O FUNDEF destinava a maior parte dos recursos para a valorização dos profissionais da



educação, com o objetivo de melhorar a remuneração e a qualificação desses profissionais,

acreditando que essa medida elevaria a qualidade da educação. Com o FUNDEF garantindo a

complementação do financiamento, a universalização do ensino foi quase atingida. Porém, atingir a

universalização apenas do Ensino Fundamental não era sinônimo de melhoria da qualidade da

educação. Rossinholi (2010, p. 87) destacou os ganhos, mas também as críticas ao FUNDEF:

Como ganhos, apresentou-se a quase universalização do ensino fundamental
no Brasil; o aumento de recursos para regiões menos desenvolvidas com
aumento de recursos e aumentos salariais para docentes; a equiparação do
custo-aluno em nível estadual, embora as diferenciações continuassem entre
os estados. Nas críticas, destacou-se a redução da participação da União, o
baixo valor por aluno, a rápida municipalização e a exclusão da educação
infantil e do ensino médio, que tiveram dificuldades no financiamento.

Além da educação infantil e do ensino médio, também outras modalidades de ensino ficaram

de fora dessa contabilidade, como a educação de jovens e adultos, a educação especial, a indígena e a

quilombola.

Em função de todos esses limites de alcance, em 2007 o FUNDEF foi substituído pelo Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação – FUNDEB (Lei 11.494/2007), buscando atingir toda a educação básica. Isso ampliou o

alcance dos níveis educacionais, beneficiando todas as modalidades de ensino.

A Educação Infantil, sendo uma das etapas de ensino mais precarizadas, começa a sentir os

benefícios da nova mudança do fundo, passando esse a ser a sua principal fonte de recursos,

constituindo-se “em mecanismo essencial para a expansão do ingresso nessas instituições no País”

(LOYOLA, 2017, p. 776).

Ao serem contempladas com o FUNDEB o número de creches públicas cresceu,mas

não a ponto de atender toda a demanda dos municípios. Podemos entender o porquê dessa

limitação quando Saviani (2008) menciona o fato de que aumentaram as matrículas, mas os

recursos não seguiram na mesma proporção: “Um simples cálculo mostra que, enquanto a

população atendida se ampliou em 56,6%, os recursos componentes do fundo aumentaram em

apenas 36,3%”.

Infelizmente, mesmo com as mudanças perceptíveis do novo fundo, a tão sonhada

melhoria na qualidade da educação ainda não pôde ser alcançada:

A ampliação dos recursos permitirá atender a um número maior de alunos,
porém em condições não muito menos precárias do que as atuais, isto é, com
professores em regime de hora-aula; com classes numerosas; e sendo
obrigados a ministrar grande número de aulas semanais para compensar os
baixos salários que ainda vigoram nos estados e municípios (SAVIANI,
2008, p. 92).

Para que o processo de municipalização do ensino obtenha sucesso, é necessário

também garantir a valorização docente. Pinto e Alves (2011, p. 606) afirmam que “um dos



tabus que ainda persistem na discussão sobre o financiamento da educação no Brasil, embora

sem a força de outrora, refere-se à afirmação de que o país não gasta pouco com a educação

pública, mas gasta mal”.

Faz-se necessário também compreender se, após a implementação dessas políticas, a

educação básica sob os cuidados dos municípios registrou avanços consideráveis ou

continuou com os mesmos desafios. No item seguinte levantamos um debate em torno dos

desdobramentos do processo de municipalização atualmente.

2.3 A educação nos municípios hoje

Com a responsabilidade da gestão de parte da educação básica transferida para o município,

num processo de municipalização acelerado, como se encontra a educação no município nos dias

atuais? No capítulo anterior falamos sobre o FUNDEF e o FUNDEB, sendo que este último ainda está

em vigência, mas além dele, há outras formas de organização dos recursos dos municípios.

O Artigo 212 da CF de 1988 informa que a União deverá aplicar pelo menos 18%, enquanto

Estados e Municípios no mínimo 25% da receita de impostos em educação. No § 3º do Art. 212 vemos

que a distribuição dos recursos deve seguir prioridades no atendimento ao ensino obrigatório,

objetivando a “universalização e garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do PNE”. A

forma como esses recursos podem ou não ser utilizados é estabelecida pelos Arts. 70 e 71 da LDB,

sendo que para atender às demandas do município e custear as despesas que não se enquadram nas

despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o governo federal instituiu programas e

ações para complementar os recursos da educação básica. Dentre estes programas podemos citar:

Programa Caminho da Escola; Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE; Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE; Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e

Programa Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (TPE) (BRASIL, 2008).

Para entender como os municípios participam desses programas trataremos sobre o Plano de

Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, que de acordo com o MEC (2008):

Inclui metas de qualidade para a educação básica, as quais contribuem para
que as escolas e secretarias de Educação se organizem no atendimento aos
alunos. Também cria uma base sobre a qual as famílias podem se apoiar para
exigir uma educação de maior qualidade. O plano prevê ainda
acompanhamento e assessoria aos municípios com baixos indicadores de
ensino.

Para impulsionar o PDE, foi criado o Programa TPE instituído pelo Decreto nº 6.094/2007.

Primeiramente o TPE, sendo uma das ações do PDE, institui diretrizes a serem seguidas pelos entes

federativos objetivando a melhoria da qualidade da educação básica através de programas e ações de

assistência técnica e financeira. Dentre as diretrizes podemos destacar a alfabetização até no máximo 8

anos, o combate a repetência e evasão, a educação inclusiva, a valorização do profissional da educação



e a evolução do IDEB.

Segundo Saviani (2009, p. 5), o PDE “aparece como um grande guarda-chuva que abriga

praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo MEC”. A partir do PDE cada ente deverá

elaborar seu próprio Plano de Ações Articuladas (PAR). Através do PAR e de acordo com a avaliação

do IDEB é que o ente federativo terá apoio técnico e financeiro da União. Como consta no Decreto nº

6.094:

Art. 9o O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou
financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das
metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. Art. 10. O PAR
será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o
Ministério da Educação e o ente apoiado.

Almeida (2016, p. 23) acredita que:

O PAR pode ser compreendido como uma política educacional inovadora no
que se refere aos critérios definidos para assistência técnica e liberação de
recursos financeiros para os estados e municípios e Distrito Federal, tendo
em vista o fortalecimento da política educacional local.

Tendo início em 2007, atualmente o PAR se encontra em seu terceiro ciclo (2016-2019) e tem

apresentado mudanças importantes nesse novo ciclo. Uma das mudanças é justamente o fato dele ter

sido “estruturado em consonância com o PNE [...] em todas as 20 metas e estratégias relacionadas à

educação básica” (BRASIL, 2017, p .2). Essa foi uma mudança importante, visto que uma das críticas

feita ao PDE se refere justamente ao fato de que nos ciclos anteriores não foi possível observar a

presença do PNE nas ações do PDE. Saviani (2009, p. 27) deixa claro essa crítica:

Confrontando-se a estrutura do PNE com a do PDE, constata-se que o
segundo não constitui um plano, em sentido próprio. Ele se define, antes,
como um conjunto de ações que, teoricamente, se constituiriam em
estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos no PNE.

O autor questiona o porquê de existirem dois “planos”, afinal o PNE foi elaborado a partir de

uma participação ativa de toda a sociedade civil. Ao questionar essa desarticulação orgânica com o

PNE, ele esclarece que: “Passando dos níveis para as modalidades de ensino, verifica-se situação

semelhante, isto é, as ações previstas pelo PDE relacionam-se com uma ou outra meta do PNE,

deixando à margem a maioria delas” (2009, p. 28). A crítica se firma quando Saviani (2009, p. 29)

argumenta que o PDE foi lançado num momento em que o PNE estava em vigência.

Outra crítica feita ao PDE se concentra na afirmação de que esse plano, lançado como um

programa do governo, tenha sido elaborado pelo setor empresarial, contrário ao PNE que foi

idealizado e elaborado pela sociedade civil, conforme aponta Bollmann (2010, p. 673):

A elaboração do PNE – Proposta da Sociedade Brasileira enfatizou a
construção coletiva e democrática, com base na reflexão acumulada nos
movimentos sociais do campo da educação. Sustenta-se, portanto, nas
concepções, diretrizes e metas a partir dos princípios, experiências e
deliberações das entidades do campo democrático-popular que integram o
FNDEP. O fato de o PNE ter sido elaborado por meio desse método



democrático de debate e sistematização concede-lhe a legitimidade
necessária como instrumento de difusão e de disputa política do projeto de
educação e de sociedade que o Fórum defende.

Diante de vários programas que reafirmam a busca pela melhoria da qualidade, os municípios

acabam aderindo, a começar pela elaboração do PME que se constitui num marco importante para

alcançar a universalização do ensino.

2.3.1- Plano Municipal de Educação

Aprovado pela Lei 3.005/2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) traz consigo a

obrigatoriedade da elaboração pelos entes federativos de seus próprios planos de educação, seguindo

as diretrizes do PNE com base na necessidade de cada ente.

O PME se constitui então em uma legislação do município, exigida por uma normativa

nacional com o objetivo de alcançar a universalização do ensino e uma melhor qualidade da educação.

Através desse documento, o município planeja suas ações e metas, criando estratégias para que ao

longo de 10 anos essas metas sejam alcançadas.

A Lei nº 13.005/2014 traz que: “§ 2o Os processos de elaboração e adequação dos planos de

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão

realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil”

(BRASIL, 2014, Art. 8). Os conselhos serão formados então por toda a comunidade escolar.

O PNE instituiu o prazo de um ano para a elaboração dos PME´s. Sendo assim, os municípios

tinham até 24 de junho de 2015 para o elaborarem. De acordo com o portal Todos pela educação: “Até

o fim da tarde do dia 24 de junho, somente 51% de todas as cidades do Brasil, o que totaliza 2.872,

tinham sancionado seus textos. Pela manhã do dia 25, o número havia saltado para 3.539 – ou seja,

63%” (BRASIL, 2015).

No portal do MEC foi possível verificar a situação atual dos Planos de Educação de todo o

país. Quatro anos após a aprovação do PNE, apenas o município do Rio de Janeiro ainda não concluiu

o PME.

2.3.2 Plano de Carreira

Para tratar de qualidade social da educação, a valorização do profissional da educação se

constitui em um fator indispensável. Sabemos que as condições de trabalho dos profissionais da

educação, em especial a docência, tem sido foco de vários estudos que denunciam a sua precarização,

principalmente no que diz respeito a remuneração. Elencamos abaixo algumas das políticas públicas

educacionais implementadas que buscam mudar essa situação através de um importante documento: o

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação (PC).

O MEC traz uma definição do que é o PC:

Todo Plano de Carreira e Remuneração – PCR é criado por lei e regulamenta
um conjunto de normas que regem a carreira dos profissionais de uma



determinada categoria. O PCR deve ter como pressuposto a valorização que
se expressa, entre outros fatores, em uma remuneração condigna,
desenvolvimento de processos formativos e condições dignas de trabalho.

O PC se constitui então em um documento que visa garantir a valorização e remuneração dos

profissionais da educação. Como falar em qualidade da educação sem a devida valorização dos

profissionais que atuam diretamente no âmbito educacional?

A Lei nº 9.394/1996 trata da valorização dos profissionais da educação abordando o PC e o

Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN):

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação
do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga
de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

Para firmar a consolidação dos objetivos de um PC em relação à valorização do trabalho

docente, em 2008 fica instituído o PSPN dos profissionais da Educação Básica pela Lei nº

11.738/2008:

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério
até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da
Constituição Federal.

Ainda na promulgação da Lei nº 13.005/2014, que aprova o PNE, entre suas metas está o PC:

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de
Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de
todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais
da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

Percebe-se que são inúmeras as Leis que regulamentam o PC com o objetivo de assegurar a

valorização dos profissionais da educação. Porém, fazendo uma breve análise histórica tendo como

base o Estado de MG, são diversos os movimentos de luta pela consolidação do que regulamentam

essas Leis. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE/MG traz

em seu portal sua história marcada por uma trajetória de lutas que se iniciaram em 1979 e vão até os

dias atuais. Ao longo desses anos, essas lutas foram em busca de salários dignos, cumprimento de

direitos alcançados, condições de trabalho adequadas e a busca por uma melhor qualidade da



educação. Todas essas lutas são em busca do cumprimento de Leis que já foram instituídas (Sind-

UTE/MG).

Cerqueira (2011, n.p.) ao tratar sobre o PSPN, afirma que “a luta pelo pagamento do Piso

Nacional é de toda a sociedade. A valorização dos profissionais da educação é condição indispensável

na construção de uma educação de qualidade”. Toda a sociedade civil precisa se unir para alcançarmos

uma educação de qualidade para o nosso país, sendo a valorização docente de extrema importância

para aferirmos a qualidade social da educação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como já dito, essa pesquisa tem o objetivo de compreender se a qualidade social da educação

pode ser definida como política pública nos 29 municípios sob a jurisdição da 33ª SRE. Para isso

analisaremos o PME e o PC dos respectivos municípios.

3.1 Análise dos Planos Municipais de Educação

Na coleta de dados, foi possível encontrar todos os PMEs dos referidos municípios de nossa

pesquisa disponíveis no site do MEC. De forma a preservar a identidade dos municípios, esses serão

enumerados de 1 a 29, por exemplo, Município 1, 2, 3, 4... e assim por diante.

A Lei nº 13.005/2014 determinou que os municípios tinham até o dia 26 de junho de 2015

para aprovarem seus respectivos PMEs. Verificamos que apenas dois municípios não cumpriram com

a data prevista, sendo o PME do Município 29 foi aprovado em julho e o do Município 9 em setembro

de 2015. Os demais entregaram seus planos na data limite, sendo que o Município 25 aprovou o PME

em dezembro de 2014.

Observamos que todos os PMEs analisados estão em consonância com o PNE. Os objetivos e

metas traçam estratégias nas seguintes grandes áreas: Educação Infantil; Ensino Fundamental;

Educação Inclusiva e Especial; Educação de Jovens e Adultos; Valorização dos profissionais da

educação; Gestão e financiamento.

Ao fazermos a análise documental de cada PME, podemos constatar a presença textual de

fatores intra e extraescolares que conceituam a qualidade social da educação, como: busca pela

universalização do ensino, estruturação física, valorização e formação continuada para os profissionais

da educação, gestão democrática, políticas de inclusão, participação da família e comunidade local,

oferecimento de transporte e alimentação, criação de conselhos municipais, financiamento adequado.

Foi possível identificar que, apesar de seguir a mesma estrutura do PNE, em alguns PMEs

analisados há a adequação das metas a fim de contemplar a realidade do município em questão. Por

exemplo, o PNE institui na meta 1 a ampliação de creches para atendimento de no mínimo 50% das

crianças de até 3 anos de idade, mas o Município 4 afirma não ser possível atingir essa meta, uma vez



que não há estrutura física para atender essa demanda estipulando então no PME a meta de atender, no

mínimo, 30% das crianças. Percebe-se essa adequação em outros municípios que diminuem para o

atendimento de 30% e 35% de crianças de até 3 anos. Outros 6 Municípios aumentaram essa meta para

80% e 100%. O Município 29, estipula o atendimento de no mínimo 50%, porém busca atingir 100%

da demanda manifesta; os demais 18 municípios mantêm a meta de atendimento de 50%.

As metas de universalização do ensino também seguem a mesma adequação e adotam

estratégias de adequação e ampliação da estrutura física para atender a demanda de alunos em todos os

níveis de ensino. Estratégias de formação continuada para os profissionais da educação incluem a

expansão de financiamento e oferta de pós-graduação stricto sensu, buscando também incentivos para

a formação inicial. Quanto a valorização e remuneração dos profissionais da educação, as estratégias

se assentam na adequação e elaboração do PC.

Quanto à elaboração do PME, o PNE (2014, p. 14) afirma que:

É fundamental que o plano de educação seja elaborado ou adequado com a
participação de todos os atores envolvidos com as questões educacionais.
Quanto mais representativa for a participação na elaboração do plano, mais
favorecida será a corresponsabilidade nos processos de implantação,
execução, acompanhamento e avaliação.

Nos PMEs analisados, constam como colaboradores os representantes de segmentos sociais

como: Secretaria Municipal da Educação, APAE, Consultores Pedagógicos Municipais, Supervisores

Pedagógicos, Secretários da Cultura, Conselho Tutelar, Secretários da Saúde, Diretores e professores

da rede estadual e municipal, Representantes dos Conselhos do FUNDEB, Representante da SRE de

Ponte Nova, Representante do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo.

Em todas as metas dos PMEs, encontram-se estratégias que buscam a participação ativa de

toda a comunidade escolar a fim de atingir as metas estipuladas. Na universalização do ensino as

estratégias giram em torno da busca ativa de crianças, adolescentes, jovens e adultos para que esses

estejam devidamente matriculados nas redes de ensino, fazendo uma parceria entre escola e família,

buscando a matrícula e permanência dos mesmos nas escolas.

Em relação ao financiamento adequado, as estratégias buscam a garantia do financiamento

permanente, transparência e controle social dos recursos públicos.

Bordignon (2009, p. 92) menciona que “o PME é o instrumento de gestão para tornar efetiva a

cidadania e a sociedade preconizada nas bases e diretrizes do Sistema Municipal de Educação.”

Podemos concluir que esses municípios elaboraram seus planos com o intuito de alcançarem a

universalização do ensino e melhorar a qualidade da educação, mas seguiram o modelo instituído pelo

PNE.

3.2 Análise dos Planos de Carreira

Como relatado, foi preciso vários contatos com as prefeituras e secretarias de educação para a



coleta dos PCs. Em alguns contatos, foi possível perceber a preocupação de nos disponibilizar esse

documento. Antes mesmo que pudéssemos explicar a finalidade da pesquisa, questionaram se

fazíamos parte do quadro de professores do município ou de algum conselho da educação. Por fim,

conseguimos ao total 17 PC, sendo o do Município 14 o PC dos Servidores Públicos Civis, pois esse

ainda não possui PC dos Profissionais da Educação. Os outros municípios, apesar de várias tentativas

de contato não nos deram retorno, alguns alegaram estar com o PC em reformulação, outros disseram

que não o possuíam. Mesmo explicando que poderia ser disponibilizado um documento equivalente,

não obtivemos resposta desses.

A primeira análise feita foi em relação ao ano de aprovação de cada PC. Encontramos

documentos elaborados de 1992 até 2015. Considerando que, segundo o MEC (BRASIL, 2014, p. 54),

“a Lei nº 11.738/2008, que aprovou o PSPN para os Profissionais do Magistério Público da Educação

Básica, constituiu-se em um dos maiores avanços para a valorização profissional”, podemos inferir

que há municípios que ignoram essa prerrogativa legal. Dos 17 PC analisados, 5 foram aprovados

antes de 2008, ano de aprovação da Lei do piso; desses 5 municípios apenas o Município 9

complementou em 2017 o PC incluindo o PSPN. O Município 14, ainda não elaborou o PC dos

profissionais da Educação, utilizando ainda o Plano de Carreira geral dos servidores aprovados em

1998.

Outro importante dado utilizado para análise do PC foram as metas 15, 16, 17 e 18

regulamentadas no PNE aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Essas metas tratam

especificamente da valorização e formação dos profissionais da educação e sobre a adequação e

elaboração do PC dentro da Lei do Piso. Consideramos essas metas como instrumentos que buscam

garantir uma melhor qualidade da educação, pois valorizar os profissionais da educação é um dos

fatores primordiais para aferirmos o preocupação legítima com a qualidade social da educação. No que

tange a Lei do piso foi possível encontrar, em apenas 4 municípios a inclusão desse importante marco

na carreira docente

Outras normas que visam o reconhecimento do profissional de educação foram encontradas.

Dentre elas destacamos normas específicas de condições de trabalho adequadas, o ingresso por

concurso público, direitos trabalhistas como férias, licenças, remuneração adequada e progressão

funcional.

Algumas limitações também foram identificadas. Primeiramente o fato do Município 14 ainda

não ter o PC específico do profissional da educação, o que denota a pouca preocupação do município

com a valorização do trabalho docente. No PC geral, em relação aos profissionais da educação

constam apenas informações específicas sobre concurso público, férias e licença. Tachizawa e

Andrade (2006 apud PIMENTEL, PALAZZO e OLIVEIRA, 2009, p. 357) afirmam que: “o principal

objetivo da implantação de um PC é beneficiar o desenvolvimento de uma organização, por meio de

melhor aproveitamento de seus recursos humanos”.



Outra preocupação diz respeito aos planos desatualizados, pois há planos sem a adequação do

PSPN e sem as diretrizes regulamentadas pelo PNE em vigência. De acordo com o MEC (BRASIL,

2014, p. 12):

Um quadro de profissionais da educação motivados e comprometidos com
os estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política
educacional que busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira.
Planos de carreira, salários atrativos, condições de trabalho adequadas,
processos de formação inicial e continuada e formas criteriosas de seleção
são requisitos para a definição de uma equipe de profissionais com o perfil
necessário à melhoria da qualidade da educação básica pública.

Com isso, como pensar em qualidade social da educação, quando o principal documento

regulamentado em lei para garantir a valorização do profissional da educação não está adequado às

políticas públicas educacionais sancionadas nos últimos anos?

Augusto (2005, p. 1) em uma análise sobre a precarização docente, afirma que:

Os professores trabalham muitas vezes em uma estrutura de
organização escolar nas redes públicas, que não permite um trabalho
compartilhado com os colegas, não têm disponibilidade de tempo para
dar aos alunos a atenção necessária, nem para pensar e refletir sobre o
trabalho que realizam. [..] As condições salariais os levam, na maior
parte dos casos, a exercer outras funções, ou ampliar a jornada de
trabalho, como forma de aumentar os seus rendimentos.

Faz-se necessário uma cobrança maior dos responsáveis pela averiguação do cumprimento das

leis que regulamentam o PC, bem como uma maior atuação por parte dos Conselhos Municipais de

Educação. Sem ele a almejada melhoria da qualidade da educação fica ainda mais distante de ser

alcançada.

4. CONCLUSÕES

No que diz respeito ao conceito de qualidade social da educação, as reformas

educacionais teoricamente visam alcançá-la. Afirmamos que o PNE é sim uma política

pública educacional que, em tese, oferece instrumentos garantidores da qualidade social da

educação. Afirmamos também que os PMEs analisados acompanham em grande medida as

diretrizes emanadas do PNE, inclusive com a utilização da mesma linguagem técnica e com as

mesmas referências aos seus instrumentos. Entretanto, quando confrontamos essa análise com

os PCs, o contraste com a inexistência desses em alguns municípios, com a sua desatualização

e/ou com a sua inadequação inclusive às normativas superiores (como a Lei do PSPN do

Magistério), induzem nossa análise para o fato de que, na realidade, os PME foram elaborados

e se inscrevem na seara do formalismo pedagógico, no cumprimento de uma exigência

burocrática que não tem encontrado ressonância concreta na realidade dos municípios e das

escolas.



Podemos concluir que apesar de serem inúmeras as políticas públicas educacionais

voltadas para a questão da qualidade, ainda não construímos um caminho promissor rumo à

qualidade social da educação, ao menos nos documentos analisados nos municípios em

questão. O arcabouço normativo só se justifica se a ação social envolvida promove a sua

verdadeira implementação e favorece o exercício da cidadania.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Anita dos Reis de. Plano de Ações Articuladas (PAR): uma análise sobre a percepção
dos gestores escolares no que concerne aos seus efeitos em escolas do ensino fundamental, no
município de São Sebastião do Passé-BA. Salvador: 2016.
AUGUSTO, M.H.O.G. As reformas educacionais e o 'choque de gestão': a precarização do trabalho
docente. In: REUNÃO ANUAL DA ANPEd, 28, 2005, Caxambú. Anais... Caxambú: ANPED, 2005.
BELLONI, I. Educação. In: BITTAR, J. (Org.). Governos estaduais: desafios e avanços. Reflexões e
relatos de experiências petistas. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003. p. 230-246.
BOLLMANN, Maria da Graça Nóbrega. Revendo o plano nacional de educação: proposta da
sociedade brasileira. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 112, p. 657-676, jul.-set. 2010. Disponível em:
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 10 jul. 2018
BORDIGNON, Genuíno. Gestão da educação no município: sistema, conselho e plano. São Paulo:
Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.
BRASIL. Planejando a próxima década: conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação.
MEC/SASE: Brasília, 2014.
_____. Ministério da Educação. Situação dos planos de educação. Disponível em:
<http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao>. Acesso em: 07 jan.
2018.
_____. O plano de desenvolvimento da educação: razões, princípios e programas. Brasília: MEC,
2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2018.
_____. Plano de ações articuladas. Manual do usuário etapa preparatória e diagnóstico. Versão 2.
Brasília: FNDE/MEC, 2017. Disponível em:  <http://www.fnde.gov.br/centrais-de-
conteudos/publicacoes/category/129-plano-de-acoes-articuladas-ar?download=10909:manual-par-
2019-versao-ii>. Acesso em: 03 mai. 2018.
_____. Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos municípios (2011-
2014). Versão preliminar. Brasília/DF: MEC, 2011. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9400-
manualelaboracao-par-municipal-1114-pdf&category_slug=novembro-2011-pdf&Itemid=30192>.
Acesso em: 03 mai. 2018.
_____. O plano municipal de educação: Caderno de Orientações. Brasília: MEC, 2014. Disponível
em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_pme_caderno_de_orientacoes.pdf>. Acesso em: 05 mai
2018.
_____. Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Brasília, 2008. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm>. Acesso em: 05 mai.
2018.
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9394/96. Disponível em:
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685964/artigo-67-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-
1996>. Acesso em 05 mai. 2018.
_____. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Brasília, 2007. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm>. Acesso em: 05 mai.
2018.
_____. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Brasília, 2007. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm>. Acesso em: 12 mai 2018.

http://www.cedes.unicamp.br
http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-
http://portal.mec.gov.br/index.php
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_pme_caderno_de_orientacoes.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
www.jusbrasil.com.br/topicos/11685964/artigo-67-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm


_____. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá
outras providências. Brasília, Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 26/6/2014, Página 1.
_____. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Brasília, janeiro/2001.
_____. O que é o plano de desenvolvimento da educação? Ministério da Educação. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/oquee.html>. Acesso em: 09 jul. 2018.
_____. Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil
_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 02 dez. 2017.
CERQUEIRA, Beatriz. O piso salarial profissional nacional e a realidade em Minas Gerais.
SINDUTE-MG. 2011. Disponível em: <http://www.sindutemg.org.br/novosite/
conteudo.php?MENU=7&LISTA=detalhe&ID=4469>. Acesso em: 17 jul. 2018.
DUARTE, Adriana. Tendências das reformas educacionais na América Latina para a educação
básica nas décadas de 1980 e 1990. In: Luciano Mendes de Faria Filho; Cecília Vieira do
Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. (Org.). Reformas educacionais no Brasil: democratização e
qualidade da escola pública. Belo Horizonte: Mazza Edições Ltda, 2010, v., p. 161-185.
FLACH, S. de F. Qualidade social da educação: uma concepção na perspectiva democrática.
Disponível em: < http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada6/
resumos/1318.htm>. Acesso em: 24 abr. 2016.
FRANÇA, Marco Túlio Aniceto; GONÇALVES, Flávio de Oliveira. O FUNDEF e a eficiência na
provisão municipal de ensino fundamental. Production, 26(1), 235-248, jan./mar., 2016
FREITAS, Luis Carlos de. Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização do
magistério à destruição do sistema público de educação. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 119, p. 379-
404, abr.-jun. 2012. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 25 mai. 2018.
LUDKE, M. e ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
Editora Pedagógica e Universitária Ltda., 1986.
MARTINIC, Sérgio. Conflitos sociais e interações comunicativas nas reformas sociais da América
Latina. Cadernos de Pesquisa, n. 114, p. 29-48, nov./2001.
MENDES, Marcos. Descentralização do ensino fundamental: avaliação de resultados do Fundef.
Planejamento e Políticas Públicas, Brasília: Ipea, n. 4, p.27-51, dez. 2001.
NARDI, E. L. e SCHNEIDER, M. P. Qualidade (social) na educação básica: o desafio da
construção nos municípios do oeste catarinense. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/
conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/view File/807/99 >. Acesso em: 21 abr. 2016.
PIMENTEL, G. S. R.; PALAZZO, J.; OLIVEIRA, Z. dos R. B. B. Os planos de carreira premiam
os melhores professores? Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 17, n. 63, p. 355-
80, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63/ v17n63a09.pdf>. Acesso em: 02
jun. 2018.
PINTO, J. M. de R.; ALVES, T. O impacto financeiro da ampliação da obrigatoriedade
escolar no contexto do FUNDEB. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 605-624,
maio/ago. 2011. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/3172/317227057007.pdf>. Acesso
em: 28 mai. 2018.
ROSSINHOLI, Marisa. Política de financiamento da educação básica no Brasil: do Fundef ao
Fundeb. Brasília, DF: Liber Livro, 2010.
SAVIANI, Demerval. PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação: análise crítica da política do
MEC. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.
SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 3. ed.
Campinas, SP: Autores associados, 2008.
SILVA, M. A. da. Qualidade social da educação pública: algumas aproximações. Caderno Cedes,
vol. 29, n. 78, Campinas, mai./ago. 2009. Disponível em: <http:// www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622009000200005>. Acesso em: 22 abr. 2016.
SINDUTE-MG. Disponível em: <http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php?
LISTA=menu&MENU=24>. Acesso em: 15 mai. 2018.
TODOS PELA EDUCAÇÃO. Ao fim do prazo, 37% dos municípios ainda não sancionaram seus
planos de Educação. Todos pela educação, junho/2015. Disponível em:
<http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/34164/ao-fim-do-prazo-37-dos-municipios-
ainda-nao-sancionaram-seus-planos-de-educacao/>. Acesso em :12 mai. 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/oquee.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil
http://www.sindutemg.org.br/novosite/
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada6/
http://www.cedes.unicamp.br
http://www.ucs.br/etc/
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63/
http://www.redalyc.org/pdf/3172/317227057007.pdf
www.scielo.br/
http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/34164/ao-fim-do-prazo-37-dos-municipios-



