
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

 

LILIAN JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O PME DA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ/GO 

2018 



1 

 

 



2 

 

LILIAN JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O PME DA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Educação.  

 

Área de concentração: Educação 

 

Linha de Pesquisa: Políticas Educacionais, Gestão 

e Formação de Professores 

 

Orientadora: Profª. Drª. Elizabeth Gottschalg 

Raimann 

 

 
 

 

JATAÍ/GO 

2018 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do  

Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG, 

 

RIBEIRO, Lilian Jaqueline de Oliveira Souza 
Trabalho Docente na Educação Infantil e o PME da Rede Municipal 
de Educação de Goiânia [manuscrito] 1 Lilian Jaqueline de Oliveira Souza 
RIBEIRO. - 2018. 
CLV, 155 f. 
 
 
Orientador: Profa. Ora. Elizabeth Gottschalg RAIMANN. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica 
Especial de Educação, Jataí, Programa de Pós-Graduação em Educação, Jataí, 2018. 
Bibliografia. Anexos. Apêndice. 
Inclui siglas, abreviaturas. 

 
 
1. Trabalho Docente. 2. Educação Infantil. 3. Políticas Públicas Educacionais. 4. 

Plano Municipal de Educação . I. RAIMANN, Elizabeth Gottschalg , orient. II. 
Título. 

 

 

 

 

                                       

 

  CDU37 

  

 



4 

 

 



5 

 

LILIAN JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA RIBEIRO 

 

 

 

 

TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O PME DA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

 

BANCA EXAMINADORA:  

 
  

  

Prof.ª Drª Elizabeth Gottschalg Raimann  

 Presidente da Banca/Orientadora 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí 

 

Prof.ª Drª Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz  

Membro Externo  

Instituto Federal de Goiás – Campus Goiânia 

 

Prof.ª Pós-Drª Camila Alberto Vicente de Oliveira  

Membro Interno  

Universidade Federal Goiás - Regional Jataí  

 

Prof.ª Dr.ª Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa 

Suplente da Banca – Membro Externo 

Secretaria Municipal de Educação de Jataí/GO  

 

Prof.ª Dr.ª Laís Leni Oliveira Lima 

Suplente da Banca – Membro Interno 

Universidade Federal Goiás - Regional Jataí  

 

 

 

Jataí, 22 de agosto de 2018. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com muito amor, carinho e gratidão, 

dedico esta Dissertação à minha família, 

mãe, pai, irmão, esposo e  filha querida.  



7 

 

AGRADECIMENTO 
 

 

  Uma dissertação de mestrado é o resultado de uma construção coletiva de orientação, 

sugestões, incentivos, encorajamento, carinhos, trocas e amizades. Sem hierarquia de 

importâncias, quero agradecer a cada um que contribuiu para que este trabalho fosse concluído.  

 Aos meus pais, exemplos de perseverança e sacrifício, que estiveram juntos comigo, 

preocupando com os prazos para entrega do trabalho final, com minha saúde e com meu bem-

estar. Amo vocês!  

 Ao meu companheiro amoroso, Márcios Everson Ribeiro, pela paciência, compreensão 

e apoio ao longo desses anos. Obrigada, esta vitória é nossa!  

 À minha filha, Isabela Souza Ribeiro, por ser essa princesinha maravilhosa e 

amabilíssima, sempre compreensiva nos momentos em que estive ausente. Te amo!     

 À minha orientadora Prof.ª Drª. Elizabeth Gottschalg Raimann, pessoa admirável que 

me acolheu, orientando sempre com paciência, carinho e muita sabedoria. Obrigada por estar 

sempre ao meu lado, mesmo diante das dificuldades e limitações, soube, com excelência, 

compreender as adversidades que aconteceram ao longo do percurso da nossa pesquisa e, 

mesmo assim, nunca deixou de acreditar em mim, incentivando a manter-me firme em meus 

propósitos.   

 À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pelo apoio financeiro 

para a realização da pesquisa. 

 Aos colegas do Núcleo de Pesquisas Formação de Professores e Práticas Educativas 

(NUFOPE), pelo coleguismo, trocas de experiências e de conhecimentos.  

 Ao Presidente do Fórum Municipal de Educação de Goiânia, Sr. Elcivan Gonçalves 

França, por ter recebido-me com muita atenção e disponibilizado todos os documentos 

necessários para a realização da minha pesquisa documental sobre o Plano Municipal de 

Educação do Município de Goiânia.   

 Às professoras Drª. Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, Prof.ª Dr.ª Dinara Pereira 

Lemos Paulino da Costa, Drª. Laís Leni Oliveira Lima e Prof.ª Pós-Dr.ª Camila Alberto Vicente 

de Oliveira, pelo olhar atento, enriquecedor e pelas contribuições na qualificação e na defesa 

desta Dissertação. Obrigada!  

 Aos queridos professores do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Goiás, Regional Jataí, Ari Raimann, Elizabeth G. Raimann, Michele S. Sacardo, Renata M. de 

Assis, Rosely R. Lima, Rosemara P. Lopes e à Professora do Programa de Pós-Graduação da 

UFG – Goiânia, Lúcia Maria de Assis, que contribuíram significativamente para minha 



8 

 

formação acadêmica.  

 À coordenação do PPGE/FE-UFG, em especial às professoras Michele Silva Sacardo e 

Cátia Regina Assis Almeida Leal, pelo apoio, incentivo e atenção em todos os momentos.  

  Ao secretário geral de Pós-Graduação, José Alfredo Cespi de Oliveira, e auxiliar de 

secretaria, Vanessa, por todas as orientações dadas.  

 À minha amiga Kézia, ao seu sobrinho Ademar Junior, sua esposa Andressa e sua filha 

Lilia Cristina, por me acolherm em sua casa e pela companhia em viagens e trabalhos. Sua 

amizade é muito importante para mim. 

 A todos os meus colegas de pós-graduação, em especial, Alessandra, Ada, Elisângela, 

Evailda, Hallysson, Idayane, Renata, Sara, Stéfani e Valéria, que estiveram sempre presentes 

na minha trajetória durante esses anos. 

 Às minhas colegas de orientadora, pelo carinho e trocas de experiências, Juliana, Náfren 

e Renata. Muito obrigada! 

 



9 

 

 RESUMO  
 

 

A dissertação de Mestrado em Educação está vinculada à linha de pesquisa Políticas 

Educacionais, Gestão e Formação de Professores do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal de Goiás, regional de Jataí, integrando-se ao Núcleo de Pesquisas 

Formação de Professores e Práticas Educativas (NUFOPE). O objeto de investigação voltou-se 

para uma pesquisa sobre o Trabalho docente na Educação Infantil e o Plano Municipal de 

Educação (PME) do Município de Goiânia, cuja problemática investiga quais as metas e 

estratégias que o PME (2015-2025) estabelece em relação ao trabalho docente e quais foram os 

avanços e os retrocessos desse plano, considerando-se o PME (2004-2014) e o documento final 

do PME (2015-2025)? Diante disso, objetivou-se analisar as metas e as estratégias que o PME 

(2015-2025) estabeleceu com relação ao trabalho docente bem como os avanços e retrocessos 

desse plano considerando o PME (2004-2014) e o documento final do PME (2015-2025). Nesse 

sentido, traçou-se um caminho investigativo para desvelar as seguintes questões específicas: 

analisar o trabalho docente na Educação Infantil na perspectiva das políticas públicas 

educacionais; descrever e analisar a trajetória do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual 

de Educação ao PME; analisar o processo de elaboração do PME (2015-2025) e comparar as 

proposições referentes ao trabalho docente dos planos de (2004-2014) e do documento final do 

PME (2015-2025). Quanto à abordagem metodológica, esta partiu de um estudo de caráter, 

predominantemente qualitativo, pautado em uma análise bibliográfica e documental. A análise 

da literatura e dos documentos deu-se a partir de uma concepção crítica, referendada pelo 

materialismo histórico-dialético. A partir da necessidade de conhecer e analisar o conceito de 

trabalho, trabalho docente, feminização e as políticas educacionais voltadas para o trabalho 

docente, os estudos foram baseados, em sua grande maioria, em autores como Basso (1998), 

Enguita (1991), Hypólito (1997), Marx (1973, 1983, 1998). Já a constituição do trabalho 

docente na Educação Infantil e as políticas públicas educacionais foram investigadas a partir de 

contribuições de antecedentes históricos do PNE, PEE e PME (2004-2014). A análise 

documental do PME e suas contribuições, disponibilizadas pelo Fórum Municipal de Educação 

(FME), provêm da análise de atas, conferências e deliberações municipais de 2014 e 2015. 

Dessa análise, foi possível compreender que do PME (2004-2014) até o documento final PME 

(2015-2025), ocorreram alguns avanços quanto à estrutura do plano e à forma de apresentação 

das metas e estratégias, deixando-o mais objetivo. Pelas atas do FME, foram observadas tensões 

entre os seus participantes e os grupos de trabalhos. Por outro lado, apesar de serem 

incorporadas questões profissionais e sociais de grande relevância para a sociedade, 

relacionadas à valorização profissional e plano de carreira do professor, estas foram suprimidas 

no documento final que passou pela audiência pública na Câmara, quando foram suprimidas as 

estratégias das metas  15, 16, 17 e 18. Com isso, a reelaboração do PME (2015-2025) 

retrocedeu, considerando-se as metas específicas do trabalho docente e esse movimento foi 

sentido por uma década de precarização do trabalho do professor e fez configurar o descaso do 

poder público em relação à educação.  

 

Palavras chave: Trabalho Docente; Educação Infantil; Políticas Públicas Educacionais; Plano 

Municipal de Educação. 
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ABSTRACT 
 

 

The dissertation of Master in Education is linked to the research line Educational Policies, 

Management and Training of Teachers of the Graduate Program in Education of the Federal 

University of Goiás, Jataí regional, integrating to the Research Center Teacher Training and 

Practices Education (NUFOPE). The research object was a research on Teaching Work in 

Early Childhood Education and the Municipal Education Plan (PME) of the Municipality of 

Goiânia, whose problematics investigates the goals and strategies that the PME (2015-2025) 

establishes in relation to and what were the progress and setbacks of this plan, considering the 

SME (2004-2014) and the SME final document (2015-2025)? The objective was to analyze the 

goals and strategies that the SME (2015-2025) established in relation to the teaching work as 

well as the advances and setbacks of this plan considering the SME (2004-2014) and the final 

document of the SME (2015 -2025). In this sense, an investigative path was traced to reveal the 

following specific questions: analyze the teaching work in Child Education in the perspective 

of educational public policies; describe and analyze the trajectory of the National Education 

Plan, State Education Plan to the PME; analyze the SME development process (2015-2025) 

and compare the proposals concerning the teaching work of the (2004-2014) and the SME final 

document (2015-2025). As for the methodological approach, this one started from a study of 

character, predominantly qualitative, based on a bibliographical and documentary analysis. 

The analysis of literature and documents was based on a critical conception, endorsed by 

historical-dialectical materialism. Based on the need to know and analyze the concept of work, 

teaching work, feminization and educational policies focused on teaching work, the studies 

were mostly based on authors such as Basso (1998), Enguita (1991), Hypólito (1997), Marx 

(1973, 1983, 1998). Already the constitution of the teaching work in Infant Education and 

public educational policies were investigated from historical background contributions of PNE, 

PEE and SMEs (2004-2014). The documentary analysis of the PME and its contributions, made 

available by the Municipal Forum of Education (FME), comes from the analysis of minutes, 

conferences and municipal deliberations of 2014 and 2015. From this analysis, it was possible 

to understand that from PME (2004-2014) PME (2015-2025), some progress has been made 

on the structure of the plan and the presentation of goals and strategies, making it more 

objective. By the FME minutes, tensions were observed between its participants and the 

working groups. On the other hand, despite the incorporation of professional and social issues 

of great relevance to society, related to the professional appreciation and career plan of the 

teacher, these were suppressed in the final document that passed the public hearing in the 

Chamber, when the strategies of the teachers were suppressed. With this, the re-elaboration of 

the PME (2015-2025) regressed, considering the specific goals of the teaching work and this 

movement was felt by a decade of precariousness of the work of the teacher and made to 

configure the neglect of public power in relation to education. 

 

Palavras-chave: Teaching Work; Child education; Public Educational Policies; Municipal 

Plan of Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A Educação Infantil é reconhecida como a primeira etapa da educação básica, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/1996. Nesse sentido, a 

criança passou a ser reconhecida como um ser de direitos, com uma educação integral realizada 

em: creches – atendimento das crianças de 0 a 3 anos; e pré-escolas – referindo-se à educação 

das crianças de 4 a 51 anos. A educação para essas crianças visa, segundo a lei, ao seu 

desenvolvimento integral.  

 Para se compreender o processo histórico da Educação Infantil no Brasil é preciso 

considerar que ela emergiu da força dos movimentos sociais a partir do século XX e da 

intensificação na luta de educadores em prol da criação de políticas educacionais para a 

infância. Assim, se por um lado houve o anseio da população para que se acolhessem e 

educassem as crianças de 0 a 5 anos, por outro lado, os fatores econômicos daquela época 

impulsionaram os interesses em implementar a sua oferta com o intuito de formar os futuros 

trabalhadores desde a mais tenra idade.  

 Nesse sentido, a educação de crianças de 0 a 5 anos apresenta um pensamento dualista, 

segundo um projeto liberal de organização de governo, ou seja, uma educação dividida em 

classes sociais: a escola do trabalhador e a da elite. Esses modelos de escola não são apenas 

diferentes, mas opostos, visto que fortalecem a divisão do trabalho manual do trabalho 

intelectual. Esse movimento remete a uma reflexão de como tem sido a educação na sociedade 

capitalista.  

 Diante disso, o trabalho docente, vinculado ao modelo de educação liberal, é percebido 

como um trabalho pragmático, voltado para ensinar habilidades e competências às crianças. Em 

um projeto progressista, o trabalho docente na Educação Infantil parte de uma análise crítica da 

realidade social, mediante a possibilidade de ensinar à criança os conteúdos científicos, 

conforme afirmam Arce e Martins (2012) e Saviani (2013), a partir de uma perspectiva 

histórico-crítica.    

 Os documentos mandatários garantem o atendimento às crianças dessa faixa etária, suas 

necessidades e anseios presentes desde a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), cujos artigos 

205 a 214 designam a educação como direito e dever, bem como sua organização e efetivação 

em regime de colaboração dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. 

                                                           
1 De acordo com a Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de dezembro de 2006, no art. 208, inciso IV, a Educação 

Infantil é dividida em creche, de 0 (zero) a 3 (três) anos, e em pré-escola, de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 

(BRASIL, 2006, p. 2).  
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O artigo 208, inciso IV, define e organiza a Educação Infantil como instituição educativa, 

compreendendo a creche e a pré-escola para as crianças com até cinco anos de idade. 

Posteriormente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA) e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/1996, a Educação Infantil passa a ser reconhecida 

como um nível de ensino, embora exista uma distância entre a criação da lei e a sua efetivação 

na materialidade escolar.   

 Mediante as políticas educacionais, como Plano Nacional de Educação (PNE), Plano 

Estadual de Educação (PEE) e o Plano Municipal de Educação (PME), a Educação Infantil 

amplia as suas demandas com metas e estratégias para a garantia das especificidades dessa etapa 

da educação básica.  

 Segundo Arce e Martins (2012), o trabalho docente na Educação Infantil passou por um 

reordenamento, a partir da década de 1990, com a criação de políticas educacionais. Se por um 

lado requer uma formação pragmática, esvaziada de teoria, conforme documentos emitidos por 

organismos internacionais; por outro, entidades científicas educacionais lutam para que o 

trabalho docente com crianças de 0 a 5 anos esteja pautado numa formação sólida de conteúdos 

científicos e práticos para proporcionar uma aprendizagem significativa.  

O PNE (2014-2024) prevê, ao final do primeiro ano de sua aprovação, que os municípios 

se organizem para os seus planos municipais, buscando, nas suas vinte metas, a qualidade da 

educação. Considerando a importância do trabalho docente, em específico na Educação Infantil, 

esta pesquisa tem o intuito de problematizar o trabalho docente no contexto do PME de Goiânia. 

Nessa problemática ampla, investigaremos quais metas e estratégias o PME (2015-2025) 

estabelece com relação ao trabalho docente e quais são os avanços e retrocessos desse plano, 

considerando o PME (2004-2014) e o documento final do PME (2015-2025)? 

 Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as metas e as estratégias 

que o PME (2015-2025) estabeleceu com relação ao trabalho docente bem como os avanços e 

retrocessos desse plano considerando o PME (2004-2014) e o documento final do PME (2015-

2025); já os objetivos específicos são: Analisar o trabalho docente na Educação Infantil na 

perspectiva das políticas educacionais; Descrever e analisar a trajetória do PNE, PEE ao PME; 

Analisar o processo de elaboração do PME (2015-2025) e comparar as proposições referentes 

ao trabalho docente dos Planos do PME de (2004-2014) e do documento final do PME (2015-

2025).  

  O interesse em pesquisar sobre trabalho docente iniciou-se quando ainda cursava a 

especialização em Educação Infantil pela Universidade Federal de Goiás, cujo tema do trabalho 

de conclusão foram as Condições de Trabalho e a Saúde das Professoras da Educação Infantil 
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no Município de Goiânia. Assim, pautada em uma metodologia qualitativa com abordagem 

bibliográfica e empírica, percebi que a pesquisa apresentava semelhanças às condições a que 

eu, como professora e estudante, vivenciava em diversos momentos. 

 Foi ao ter uma visão mais crítica das condições objetivas e subjetivas do trabalho 

docente que concluí o objeto de pesquisa da especialização e o do mestrado em educação, 

desafiador, e também porque me vejo, em muitos momentos, inserida nesse processo de descaso 

do poder público para com os trabalhadores da educação.  

  Mediante um problema nas cordas vocais que me fez despertar para a pesquisa sobre o 

trabalho docente e, posteriormente a isso, seguir as pesquisas, averiguando quais são as políticas 

educacionais que existem para garantir as condições adequadas de trabalho para o professor.  

 As ideias e os pensamentos de indignação nos levam-nos à busca pelo conhecimento, 

mas a escolha por delimitar o estudo do PME de Goiânia deu-se devido à minha participação 

como delegada na construção de metas e estratégias do PME (2015-2025), durante o trabalho 

do FME para este decênio. 

  No ano de 2015 fui convidada para ser delegada na Conferência Municipal de Educação 

do Município de Goiânia, para concluir o documento final que foi encaminhado para o Poder 

Legislativo e Poder executivo. Esta foi uma experiência singular, pois a partir dela tive a 

inquietação de aprofundar os meus conhecimentos sobre o assunto. Em 2016, passei a participar 

do Núcleo de Pesquisas Formação de Professores e Práticas Educativas - (NUFOPE), que 

pesquisa assuntos relacionados aos Conselhos Municipais de Educação (CME) e os Planos 

Municipais de Educação (PME), o desenvolvimento do trabalho, proporcionará subsídios de 

estudo para o grupo. Além disso, como descrito no memorial, que se encontra no apêndice A, 

percebi o quanto é necessário à pesquisa, em tempos de retrocessos das atuações das políticas 

educacionais.  

 Foi no decorrer desse percurso de análises de atas e de documentos das políticas públicas 

educacionais para o trabalho docente e para a Educação Infantil, que o trabalho foi se 

delimitando. O caminho foi árduo, pois vivenciei todas as dificuldades em relação às condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente que essa pesquisa apresenta.  

 Logo no início da aprovação do processo seletivo para cursar o Mestrado em Educação, 

foi aberto protocolo de solicitação de Licença para Aprimoramento junto à Secretaria Municipal 

de Educação, que negou justificando com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a liberação de 

recursos iria gerar ônus para os cofres públicos. Na ânsia de justificar que o curso seria em outra 

cidade, dificultando, assim, a sua conclusão, entrei com pedido ao Ministério Público, que, 

depois de 60 dias, deu ganho de causa à Prefeitura de Goiânia. Dessa forma, tive que cursar a 
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pós-graduação stricto sensu trabalhando.  

 O trabalho realizado conjuntamente com a formação continuada, precjudica ambas as 

atividades, pois não se consegue realizar com sucesso a nenhuma das ocupações. E a 

intensificação de energias físicas e psicológicas para conciliar as duas situações leva ao 

adoecimento. Concluo essa dissertação com sentimento de que poderia ter dedicado-me mais a 

pesquisa, se o poder público tivesse oportunizado condições para isso.  

 É importante salientar que o incentivo à formação inicial e continuada tem viés de mão 

dupla para a educação, para o poder público e para o profissional de educação, pois todos 

ganham com uma melhor qualificação já que esta possibilita um competente desempenho de 

atribuições.  

 Concomitantemente à pesquisa para dissertação de Mestrado, em 2016, tive a 

oportunidade de participar do grupo “Núcleo de Pesquisas Formação de Professores e Práticas 

Educativas - (NUFOPE)”, que auxiliou nos aportes teóricos da investigação. O NUFOPE pesquisa 

assuntos relacionados aos Conselhos Municipais de Educação (CME) e aos Planos Municipais de 

Educação (PME). Assim, esse estudo proporcionará subsídios para futuros trabalhos. 

 Buscando aprofundar uma visão crítica sobre o trabalho docente na educação infantil do 

município de Goiânia e, considerando o Plano Municipal de Educação, ao realizar uma pesquisa 

no banco de dados das dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), encontrou-se uma dissertação de mestrado profissional do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional da Faculdade Alves Faria cujo 

o tema é: “Análise do Plano Municipal da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 

município de São Luís de Montes Belos- GO: para o período 2008 – 2018”. O trabalho foi 

defendido em Goiânia, em 2015 e voltado, apenas, para se compreender a concepção das 

diretoras escolares em relação ao Plano.  Com isso, até o ano de 2018, não foi encontrado 

nenhuma pesquisa que fale sobre o PME do Município de Goiânia e que busque, através de 

uma análise documental, compreender os avanços e os retrocessos das metas e estratégias 

existentes entre os PME (2004-2014) e (2015-2015).  

 Essa pesquisa sobre o PME do Município de Goiânia mostra-se essencial por se tratar 

de uma pesquisa única e de grande relevância para a educação. Além disto, contribuirá para que 

os professores da Rede Municipal de Goiânia possam refletir sobre as condições objetivas e 

subjetivas de seu trabalho presentes nas metas do PME (2015-2025). 

 O caminho percorrido na compreensão do objeto de pesquisa permitiu reflexões ao 

longo do percurso, pois localizar os documentos do Fórum Municipal de Educação, referentes 

aos encontros dos Grupos de Trabalho para a reelaboração e as adequações das metas do PME 
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(2015-2025) até a versão final, exigiu da parte da pesquisadora a organização de todo o material, 

considerando que não se encontrava digitalizado e nem organizado. Foi o primeiro desafio: 

organizar todo o material documental para, assim, direcionar e estipular os próximos passos da 

pesquisa. No decorrer desse percurso de análises de atas e documentos, a pesquisa foi se 

delimitando. Caminho árduo, diante das dificuldades em relação às condições objetivas e 

subjetivas da pesquisadora.  

 Para desenvolver esse estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica e documental, 

considerando autores que tratam do trabalho docente. Quanto à pesquisa documental, buscou-

se analisar a legislação pertinente sobre a educação, especificamente os Planos Municipais de 

Educação de Goiânia 2004-2014 e 2015-2025, bem como as atas produzidas pelo Fórum 

Municipal de Educação (FME).  

 Essa investigação compreendeu a pesquisa “[...] como uma atividade científica básica 

que, através da indagação e (re)construção da realidade, alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 39). Desse modo, entende-se a pesquisa 

como um processo que parte da indagação do pesquisar frente aos problemas reais postos, 

buscando, dessa forma, novos elementos e soluções outras que subsidiarão a realidade, sem 

desconsiderar a influência do pesquisador no processo investigativo, uma vez que seus 

conhecimentos e experiências servirão de suporte no método de compreensão do objeto em 

estudo.  

 Partindo dessa compreensão, a pesquisa constituiu-se em duas etapas. Na primeira 

realizou-se um levantamento bibliográfico sistemático, a fim de analisar as diferentes 

abordagens do problema investigado, conforme recomendações de Gil (2002) e de Lima e 

Mioto (2007). E, na segunda etapa da pesquisa, foi feito um estudo pautado na análise 

documental, visto que, segundo Shiroma, Campos e Garcia (2005), a metodologia deve se 

amparar-se em uma análise crítica dos documentos.  

 Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa documental é um procedimento que se 

utiliza de métodos e técnicas dos mais variados textos para sua compreensão e análise, 

aproximando-se da pesquisa bibliográfica. Dentre essas perspectivas, o elemento diferenciador 

está na natureza das fontes, pois a pesquisa bibliográfica remete a fontes secundárias, autores e 

temas, enquanto a pesquisa documental recorre a fontes primárias sem alterações ou tratamento 

analítico.   

 Todas as etapas de uma análise documental são de suma importância, segundo Shiroma, 

Campos e Garcia (2005), visto que, após encontrar categorias, é preciso realizar a mediação 

com o contexto histórico no qual foi produzido o documento. Portanto, independentemente do 
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tempo em que foi escrito, deve-se ter o mesmo cuidado no tratamento dos dados.   

 No intuito de decifrar o nosso objeto de estudo, a pesquisa documental facilitou a 

compreensão dos documentos a partir do contexto histórico e social pelo qual foi submetido. 

Concordando com as ideias de Shiroma, Campos e Garcia (2005), essa relação do tempo e, em 

particular do contexto em que foram produzidos, também devem ser confrontados com outros 

documentos do mesmo período e local.  

 Diante da literatura e dos documentos, a análise deu-se a partir de uma perspectiva 

crítica, tendo como referência o Materialismo Histórico-Dialético. Dessa forma, buscou-se 

desvelar o trabalho docente na Educação Infantil presente no PME.  

 Quanto ao referencial teórico, este partiu da perspectiva de conhecer o conceito de 

trabalho, trabalho docente, feminização e políticas educacionais voltadas para o trabalho 

docente. Para tal, autores como Basso (1998), Enguita (1991), Hypólito (1997), Marx (1973, 

1983, 1998) subsidiaram uma visão crítica sobre o conceito de trabalho e a trajetória histórica 

do trabalho docente. Quanto às políticas educacionais que contribuíram para a inserção da 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, foi utilizada a Constituição Federal 

(1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(1996) e as Conferências Mundiais realizadas em Jomtien e Dakar.  

 Já no segundo capítulo, buscaram-se antecedentes históricos do PNE até se chegar aos 

PNE 2001-2010 e 2014-2024, Planos Estaduais e Municipais de Educação.   

 O último capítulo, por sua vez, aborda a análise documental do PME de Goiânia, 

buscando compreender como o trabalho docente é tratado para atender às metas 15, 16, 17 e 

18. Para isso, foram importantes as análises de atas, conferências e deliberações municipais de 

2014, 2015 e Documento final do PME de Goiânia, de 2015.  

 Assim surgiram inquietações mediante a essa temática, deixando claro que o processo 

de compreensão pela busca de soluções tornou-se um desafio instigante para a realização desse 

estudo, que partiu de pesquisas bibliográficas e documentais para se explicar a realidade do 

município de Goiânia frente aos problemas sobre o trabalho docente na Educação Infantil. 
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1 O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 

 

 Para se compreender a trajetória do trabalho docente realizado na Educação Infantil, é 

importante entender o contexto histórico, social, político e econômico sob a perspectiva das 

políticas públicas educacionais voltadas para a primeira etapa da educação básica.  

 Considerando o século XX, as políticas educacionais foram marcadas pelas proposições 

de organismos internacionais, que elaboraram recomendações e diretrizes para o trabalho 

docente e a Educação Infantil.  

 Por intermédio de uma pesquisa bibliográfica e documental, este capítulo analisa o 

trabalho docente na Educação Infantil no aspecto das políticas públicas educacionais.  

 Sendo assim, fez-se um breve percurso sobre a concepção de trabalho, na abordagem 

marxista. Na sequência, apresenta-se o trabalho docente e sua feminização na perspectiva da 

sociedade liberal capitalista. E, por fim, aborda-se o trabalho docente voltado para a Educação 

Infantil e as políticas educacionais correspondentes. 

  

 

1.1 Conceituação de trabalho 

 

 

 Ao contextualizar o trabalho docente de forma histórica e social, é importante 

compreender o significado de trabalho como categoria analítica e conceitual, fundamentado na 

perspectiva marxista.  Nesse sentido, conceitua-se trabalho e sua relação com o processo de 

produção na sociedade, em específico na sociedade capitalista. Conforme o dicionário Houaiss 

(2017, p. 763), o conceito de trabalho apresenta-se como: 

 

 

1. Conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce para atingir 

determinado fim (t. de tempo manual). 2. atividade profissional regular, remunerada 

ou assalariada. (t. de tempo integral). 

  
 

 Nessa perspectiva, a concepção de trabalho não abarca a questão fundante, ontológica, 

pois, segundo a teoria marxista, o que difere o humano dos animais é a intencionalidade do 

trabalho e a produção de cultura decorrente desse trabalho. Segundo Marx (1998, p. 10),  

 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião por tudo que 

se queira. Mas eles começam a distinguir-se dos animais logo que começam a produzir 

seus meios de existências, e esse passo à frente é a própria consequência de sua 

organização corporal. Ao produzir seus meios de existência, os homens produzem 

indiretamente sua própria vida material.  



23 

 

 O trabalho, descrito por Marx (1998), é uma atividade pensante, intencional, 

exclusivamente humana. As atividades conscientes realizadas pelo homem constituem-no como 

um ser histórico e social. E, independentemente do local onde vive, ele pode modificar o espaço 

à sua volta, de acordo com suas necessidades, modificando-o, ele produz cultura. Assim, o 

processo de trabalho, ao mesmo tempo em que altera a natureza, também altera o homem.  

 A humanização do homem, mediante o trabalho, supera a visão de atividade intuitiva, 

visto que o pensar e o agir se entrelaçam na ideia da relação de interferência e mudanças. Nessa 

perspectiva, o trabalho não é um peso, sacrifício, tortura como hoje é concebido, mas, antes, 

humaniza o homem na medida em que este realiza a sua atividade material na prática social, de 

forma subjetiva e objetiva, em constante movimento. 

Nesse sentido, Duarte (2003, p. 25) contribui ao afirmar que, 

 

 

Ao produzir os meios para a satisfação de suas necessidades básicas de existência, ao 

produzir uma realidade humanizada pela sua atividade, o ser humano humaniza a si 

próprio, na medida em que a transformação objetiva requer dele uma transformação 

subjetiva. Cria, portanto, uma realidade humanizada tanto objetivamente como 

subjetivamente. […] essa atividade humana objetivada passa a ser ela também objeto 

de apropriação pelo ser humano, isto é, ele deve apropriar-se daquilo que de humano 

ele criou. Tal apropriação gera nele necessidades humanas de novo tipo, que exigem 

nova atividade, num processo sem fim. 

 

 

A sociedade, na medida em que se torna mais complexa, vai mudando a prática social 

e, com isso, também altera o seu modo de produção. Ou seja, no processo histórico, se antes o 

modo de produção comunal nas comunidades primitivas permitia o acesso aos bens a todos, 

nos dias atuais, no modo de produção capitalista, há uma alteração significativa da maneira de 

se compreender a sociedade, as relações sociais e a própria educação.   

Marx (1998), ao tratar do trabalho e da propriedade privada, afirma que, diante do 

capital, o trabalhador perde a objetividade de seu trabalho, afetando igualmente a sua 

subjetividade. O homem, ao perder historicamente a propriedade da terra, o acesso à matéria-

prima, os instrumentos de trabalho e os meios de subsistência para o capital, torna-se apenas 

proprietário de si, de sua força de trabalho. Para sobreviver, passa, então, a vender a força de 

seu trabalho, recebendo em troca um salário. 

 O modo de produção capitalista divide a sociedade em duas classes, a dos proprietários, 

também chamada de burguesia, e a dos não proprietários ou proletariado.  A partir desse 

modelo, o trabalho não é mais considerado como algo que irá produzir a humanidade do 

homem, mas passa a ser visto como aquele que escraviza, produz alienação.   

 Nesse contexto, segundo Marx (1973), o trabalho irá promover o sofrimento e a 



24 

 

escravidão do homem assalariado, que convive com a exploração de uma classe social em 

relação à outra. Tal realidade afeta, inclusive, a infância.  

 No século XVIII, Marx (1973) relata características do trabalho assalariado nas 

grandes indústrias e, dentre as particularidades, cita a numerosa quantidade de mão de obra 

infantil nas fábricas. Assim, destaca a ausência do acesso à escola e a carga horária dos 

trabalhadores mirins muito extensa. Essa realidade ainda tinha como agravante a falta de 

segurança nas fábricas, ocasionando muitas mortes, pois, além de as crianças cochilarem 

enquanto manuseavam as máquinas, também não tinham estrutura corporal para conduzi-las. 

As longas jornadas de trabalho, os locais insalubres e a intensificação do trabalho geravam a 

degeneração da população operária, incluindo todos os membros da família, mulheres e 

crianças. 

 Segundo Marx (1970), a degeneração não era apenas física, mas intelectual e moral, 

visto que as crianças não tinham acesso à escola, sendo esse momento substituído pelo seu 

trabalho nas fábricas. As famílias, que saíam do campo e iam para as grandes cidades em 

busca de melhores condições de vida, encontravam nas fábricas uma oportunidade de seus 

filhos terem uma profissão. Mas, antes mesmo de alcançarem a maturidade, as crianças se 

transformavam em “simples máquinas produtoras de mais-valia” (MARX, 1970, p. 31). 

 Com a Revolução Industrial, o trabalho infantil ficou evidenciado nessa época e a  

situação da infância não valorizada. Isso levou o Parlamento Inglês a decretar a Lei Fabril2, em 

1833, obrigando a se promover a escolaridade das crianças menores de 14 anos. Desse modo, 

“as crianças tinham a oportunidade de estudar durante 30 dias ou 150 horas no decorrer de 6 

meses” (MARX, 1970, p. 33). Essa realidade era a de uma educação oferecida para o povo, 

assalariado, que trabalhava, incansavelmente, para a reprodução do sistema capitalista, no 

intuito de manter sua sobrevivência.  

 Marx (1973), analisando a situação da criança na época da Revolução Industrial, 

afirma que a educação é essencial para mudar o cenário de exploração.  Nesse contexto, 

mostra que seria desejável que a instrução escolar elementar ocorresse antes dos nove anos 

de idade, e que nenhum pai e nenhum patrão deveria usar o trabalho infantil. 

 O oferecimento escolar dos donos das fábricas às crianças acontecia de acordo com a 

necessidade de produção. Então, as crianças eram levadas para a escola apenas até 

completarem os dias e horas exigidas e, da mesma forma, eram novamente devolvidas às 

fábricas. É certo que a Lei Fabril ainda não dava direito à criança a uma educação de qualidade 

                                                           
2 Lei Fabril Inglesa de 1833 – É a lei que passou a regular, com poucas exceções, a jornada de trabalho de todos 

os trabalhadores dos ramos da indústria.  
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e nem a momentos de que ela precisava, mas foi importante para limitar a carga horária do 

trabalho infantil, proibir o emprego noturno e os ofícios nocivos à saúde das crianças e dos 

jovens. 

 Lombardi (2010) afirma que a precarização do trabalho infantil é tema de grande 

relevância, porque o modelo de exploração infantil ainda persiste até a atualidade, 

principalmente em lugares mais pobres e de pouca instrução. Com isso, novas formas de 

exploração do trabalho infantil vêm causando consequências no âmbito social e educacional. 

 As mulheres e as crianças eram figuras invisíveis na sociedade, vistas como mão de obra 

barata inserida no mercado de trabalho. Essa realidade retardou o acesso à educação para o 

proletariado, pois, enquanto os filhos de famílias menos favorecidas trabalhavam desde crianças 

nas fábricas, os filhos da alta burguesia tinham seus dias dedicados ao estudo.   

 Com o início do Iluminismo, no século XVIII, os intelectuais e os políticos, segundo 

Faria Filho (2001), defendiam, estrategicamente, uma instrução para a ordem social. Desse 

modo, não estava em pauta uma educação voltada para a autonomia, mas sim, uma educação 

que garantisse a manutenção do sistema capitalista. Segundo relato do autor,  

 

 

O projeto de instrução proposto pelos iluministas prevê que a educação é muito 

dispendiosa para os cofres públicos, com isso, é preciso que: 1° abrevie o tempo 

necessário para a educação das crianças; 2° diminua as despesas das escolas; 3° 

generalize a instrução necessária às classes inferiores da sociedade. (FARIA FILHO, 

2001, p.76).  

 

 

 Para esse mesmo autor, ao discutir educação do povo e o autoritarismo das elites, 

percebe-se que a educação para o pobre era oferecida de acordo com interesses políticos e 

empresariais. Portanto, só seria oferecida uma educação que não comprometesse o tempo do 

trabalho.  

 Daquela época até a atualidade, a classe dirigente, ou seja, a burguesia, vê a educação 

como algo necessário, mas que seja em doses pequenas, pois, nesse viés, a educação tem o 

poder de impulsionar a produção. Isso permitiria a formação de diversos tipos de trabalhadores 

que ajudariam na manutenção do capital, a formação de capital humano.   

 A Teoria do Capital Humano traz implicações quanto ao papel da educação e do trabalho 

do professor em um entendimento sobre os interesses neoliberais. Nesse sentido, Frigotto 

(1999) afirma que essa teoria apresenta uma educação cujo fator essencial é a produtividade, 

possuindo, dessa forma, uma consciência alienada.   

 Desse modo, a educação não surge com o objetivo de desenvolvimento social, voltada 

para uma sociedade igual e justa, mas, sim, com o intuito econômico, valorizando o 



26 

 

desenvolvimento individual. Em face desse modelo neoliberal de educação, a formação docente 

mercantiliza a educação e torna o professor o principal colaborador do domínio capitalista 

vigente. 

 Se a educação é importante para a manutenção desse modelo de produção capitalista, o 

trabalho docente também tem a sua importância, pois, para Saviani (2007, p. 22), 

 

 

Os dispêndios com a educação passam a ser considerados desejáveis, não apenas por 

razões sociais ou culturais, mas especificamente por motivos econômicos, e 

transforma-se num investimento de retorno ainda mais compensador do que outros 

tipos de investimento ligados à produção material. A educação passou, pois, a ser 

concebida como dotada de um valor econômico próprio e considerado um bem de 

produção (capital) e não apenas de consumo. 

 

 

 Essa educação voltada para a manutenção do capital, analisando suas características ao 

longo da história, possui dois modelos de educação capitalista, uma para a burguesia, que era 

voltada para disciplinas essenciais, artes, música e ginástica; e a outra, para a classe 

trabalhadora, destinada à preparação para o trabalho.   

  Assim, nessa perspectiva, é inevitável a relação entre educação e trabalho, uma vez que 

a escola foi criada e institucionalizada formalmente na sociedade capitalista, servindo de 

manutenção do capital e sua relação social entre as classes. É inocente acreditar que uma 

instituição criada pela sociedade capitalista liberal possa se rebelar contra o sistema que a criou 

e a sustenta.  

 Nesse contexto, a seguir, discorre-se sobre o trabalho docente na sociedade capitalista e 

as implicações decorrentes da feminização da docência.  

  

   

1.2 O trabalho docente na sociedade capitalista 

 

  

 Com o intuito de compreender a natureza do trabalho docente, torna-se fundamental 

analisar a sua particularidade. Basso (1998), compartilhando da concepção marxista de 

trabalho, compreende que a docência é uma atividade que se realiza de forma consciente, 

intencional e com finalidade específica, podendo o docente ter mais ou menos autonomia para 

executá-lo. 

 O trabalho docente concebido como totalidade não se reduz à soma das partes, mas, sim, 

às suas relações essenciais, a seus elementos articulados, responsáveis pela sua natureza, sua 

produção e seu desenvolvimento. Basso (1998, p. 16) traz a análise do trabalho voltado para 

questões objetivas e subjetivas, afirmando que:  



27 

 

A análise do trabalho docente, assim compreendido, pressupõe o exame das relações 

entre as condições subjetivas - formação do professor - e as condições objetivas, 

entendidas como as condições efetivas de trabalho, englobando desde a organização 

da prática - participação no planejamento escolar, preparação de aula etc. - até a 

remuneração do professor.  

 

  

 As questões objetivas e subjetivas são, ainda segundo Basso (1998), fatores importantes 

para se desvelar o trabalho docente. As condições subjetivas, conforme a autora são aquelas 

que permitem ao docente se apropriar do conhecimento teórico-prático mediante uma formação 

inicial de qualidade, realizada por instituições que defendem a educação como um bem público. 

Da mesma forma, a educação continuada, necessária ao aprimoramento do trabalho docente, 

não deve ser voltada para uma racionalidade técnica, mas para promover uma educação de 

qualidade. A falta de conhecimentos profundos no cotidiano pode se efetivar-se mediante a 

formação aligeirada do professor, levando-o a fazer um trabalho mecânico, sem significado. 

 Desse modo, as ações subjetivas relacionadas à formação profissional, e as ações 

objetivas relativas ao espaço real de atuação, completam-se na medida em que a fragilidade de 

uma interfere na prática pedagógica de outra. 

 As condições objetivas, que levam em consideração a atuação do professor e suas 

condições práticas, planejamentos, intervenção pedagógica, valorização profissional, piso 

salarial e condições de trabalho, não se apresentam como prioridades para o Estado, que, dessa 

forma, precariza o trabalho docente.  

 Assim, quando as condições objetivas de trabalho docente não possibilitarem que o 

professor consiga se aperfeiçoar, o seu trabalho será considerado limitado, frustrante e alienado. 

E, segundo Basso (1998), as consequências de um trabalho alienado são a produção de 

alienados e alienantes.  

 A jornada de trabalho, questões salariais e a desvalorização da atividade docente, 

segundo Freitas (2007), são degradações da profissão docente que possuem dois focos: salário 

e formação. Com as exigências da sociedade neoliberal e uma educação mercantilista, a 

formação do professor torna-se aligeirada, o que leva a uma desprofissionalização docente. 

Sendo assim, o professor, inserido nessa realidade, é formado para dominar habilidades e 

competências voltadas apenas para o mercado de trabalho.  

 Mas, para se compreender o trabalho docente, é preciso conhecer suas intervenções 

políticas, econômicas e sociais ao longo dos anos. E isso é um desafio constante, mas essencial 

para se articular práticas pedagógicas de qualidade que garantam condições objetivas e 

subjetivas ao trabalho docente.   

 O trabalho do professor, como hoje se conhece, é algo recente. Lancillotti (2008) afirma 
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que, na sociedade medieval, a educação era destinada apenas para uma classe privilegiada, e a 

escola da vida para a maioria da população. Continua afirmando que “Até a Idade Média, a 

grande maioria dos homens educava-se na vida, pelo trabalho, a escola não passava de uma 

instância de educação complementar, secundária, acessível apenas para a minoria privilegiada 

pela condição de nascimento” (Ibid., p.73).  

 Todas as mudanças ocorridas na sociedade, como a transição de uma sociedade feudal 

para uma sociedade capitalista, fizeram alterações no modo de educação da época, que passava 

a servir a um propósito específico. Com essa transição, emerge a escola e, consequentemente, 

o papel do professor, fazendo com que ambos se encontrem estreitamente associados. Como 

apresenta Penin (2009, p. 2), “A atividade ensino é tão antiga quanto a vida humana, mas o 

professor somente apareceu como profissional do ensino há pouco mais de 300 anos, no século 

XVIII, nas lutas por democratização, empreendidas pela burguesia revolucionária”.   

 A Igreja, como precursora na criação de escolas, dedicou-se, primeiramente, à formação 

dos padres, mas, posteriormente, abriu suas portas para o ensino das crianças e dos jovens da 

sociedade com o intuito de proliferar a cultura cristã. Mas, por muitos anos, a educação era para 

poucos, apenas para as famílias mais abastadas da sociedade e para os meninos. O trabalho do 

professor, naquela época também era um ofício masculino, porque a mulher só precisava 

aprender o ofício do lar.  

 Arce (2002) esclarece que, sob o lema da Revolução Francesa “liberdade, igualdade e 

fraternidade”, a sociedade burguesa liberal compreendeu que a educação desempenharia um 

papel essencial para formar o cidadão para esse novo regime pautado nos modelos liberais.  

Assim, a autora afirma que:  

 

 

Após as revoluções, abre-se então a carreira para o talento e a educação passa a 

significar o triunfo dos méritos, individualizando-se o fracasso e o sucesso, 

intensificando o desprezo da classe dominante pela massa de trabalhadores. A pouca 

inteligência atribuída aos pobres era motivo suficiente para mantê-los à beira da 

indigência trabalhando nas fábricas, incansavelmente, para dar exemplos aos filhos. 

(ARCE, 2002, p.12) 

 

 

 A partir da Revolução Francesa, as mulheres começaram a exercer o papel de monitora, 

com fins de cuidar, já que eram, em sua maioria, mães e, assim, conseguiriam exercer a função 

de acolhimento e o cuidar das crianças.   

  
1.2.1 O trabalho docente e a sua feminização  

  
 Os elementos que constituem o trabalho docente perpassam por fatores históricos, 
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sociais, culturais e econômicos. E, dentre esses elementos, a feminização da profissão docente 

nos anos iniciais aparece não apenas como forma de desvalorização profissional que perpetua 

até a contemporaneidade, como apresentam Enguita (1991), Hypólito (1997) e Louro (2007), 

mas também implica no tipo de educação que se oferece à infância. 

 A feminização do trabalho docente, segundo Enguita (1991), diz respeito a 

especificidades de uma sociedade conservadora e patriarcal, na qual a figura da mulher 

encontra-se relacionada à imagem doméstica, dócil, limitando-se ao cuidado e à vocação 

maternal. Além disso, o autor aponta para a aceitação das condições de trabalho por parte da 

mulher, uma vez que, para a época, entre os trabalhos oferecidos, o ofício da docência era o que 

lhe trazia maior prestígio na sociedade.   

 Na mesma linha de análise, Hypólito (1997) e Louro (2007) afirmam que a feminização 

do trabalho docente acontece devido a uma trajetória histórica, marcada por diferenças de 

classes sociais e ideologias de gênero, que leva à proletarização e desvalorização da profissão 

do magistério pela falta de reconhecimento da figura feminina na sociedade.   

 Hypólito (1997) relata que a história dos professores e professoras é marcada por 

influência de uma sociedade permeada por manifestações culturais, econômicas e políticas. 

Essas alterações na condição social e no reconhecimento da figura feminina fazem surgir um 

novo modelo de trabalho docente na sociedade, que se torna mais intenso na atuação com 

crianças pequenas, voltado para características maternais.    

 A feminização do trabalho docente na primeira etapa da educação básica, ainda segundo 

Hypólito (1997, p. 108), aconteceu em todos os países do ocidente, em “decorrência ao do 

aumento do Ensino Público e do processo de assalariamento e proletarização do trabalho 

docente”. 

 Para Louro (2007), no período em que a religião era responsável pela educação, os 

homens eram os responsáveis pelas aulas régias. A entrada da mulher para a profissão docente 

aconteceu timidamente, seguindo a inclusão das meninas na educação, pois a instrução feminina 

deveria ser responsabilidade de mulheres. 

 O processo de distanciamento da figura masculina no magistério foi um momento de 

ascensão para a mulher, que lutava por oportunidades e reconhecimento profissional. No 

entanto, é importante salientar que essas oportunidades, a princípio, não foram para todos, por 

se tratar de um período em que a educação era elitista, cuja abertura para a população era muito 

reduzida. Posteriormente, a partir dos anos de 1940, a educação brasileira foi se universalizando 

e tomando proporções nacionais.  

 Com o passar do tempo, a efetivação do magistério como profissão feminina foi se 
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expandindo, havendo, em consequência disso, o interesse de mulheres em ingressar na 

profissão.  

 No tocante à realidade do Brasil, aproximadamente no final do século XIX, as mulheres 

conquistaram o direito à educação, por meio de escolas que apresentavam currículos 

diferenciados, levando em consideração o gênero. Para as mulheres, era destinado um ensino 

menos aprofundado nas ciências e mais voltado às questões domésticas. A única oportunidade 

de a mulher seguir os estudos era em uma Escola Normal, que concedia atividade docente. 

Posterior a 1895, aumentou, significativamente, o número de mulheres que era formado nas 

Escolas Normais em relação aos homens.  

 Como se ampliaram as oportunidades de emprego em decorrência da urbanização e da 

industrialização, os homens foram abandonando os cursos normais para se dedicarem a 

profissões com melhor remuneração. Segundo Louro (2007), este é um dos motivos que 

levaram à feminização do magistério, pelo qual a mulher passou a ocupar as salas de aulas, 

principalmente no ensino de crianças pequenas.  

 Assim, para Enguita (1991), ao mesmo tempo em que a feminização foi fator de 

desvalorização profissional na atuação da mulher no magistério, ela veio como uma forma de 

valorização da mesma na sociedade.  

 Esse processo contraditório de desvalorização da profissão nos anos iniciais e, ao 

mesmo tempo, de reconhecimento da mulher no mercado de trabalho foi percebido por Novaes 

(1995), ao afirmar que, por um lado, se a mulher era uma figura esquecida na sociedade, 

desvalorizada social e financeiramente; por outro, a oportunidade para atuar no magistério foi 

recebida de forma positiva devido à profissão ser de fácil acesso e de possuir melhor salário 

entre as outras profissões que eram disponíveis para as mulheres.  

 A dificuldade de inserção da figura feminina no mercado de trabalho vem de um 

contexto histórico de uma sociedade predominantemente patriarcal, na qual o homem era visto 

como chefe e provedor da família. Com isso, cabia à mulher o ofício de atividades unicamente 

domésticas. Mas a necessidade de mão de obra qualificada, a evolução do mercado de trabalho 

e a expansão da educação, em termos quantitativos, possibilitaram a inclusão da mulher na 

atuação do magistério dos anos iniciais.  

 Diante da possibilidade do magistério, o trabalho com crianças de zero a cinco anos é 

muito procurado em razão de ser uma profissão bem aceita pelos maridos, incentivada pelos 

pais, de ter afinidade com características femininas de maternidade, possibilidade de emprego 

logo após a formação. E, em relação aos empregos disponíveis para a mulher, é o que mais 

possibilita uma ascensão social.  
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 O processo de feminização e o percurso enfrentado pela mulher no ofício da docência 

representaram um espaço de luta pela escolarização, inserção profissional no mercado de 

trabalho, independência financeira, direitos à igualdade de condições de trabalho, entre outras 

situações, como o reconhecimento social, profissional e financeiro. Na trajetória da profissão 

do professor da primeira fase da educação básica, percebe-se que essa profissão foi perpetuada 

por questões imbricadas de preconceitos, desvalorização e precarização da profissão.  

 A profissão do magistério no início era reconhecida socialmente como um certo status, 

mas, ao longo dos anos, passou por um processo de desprofissionalização. Para Novaes (1995), 

isso ocorreu devido à exclusão da figura masculina do trabalho docente no começo da 

escolarização e também ao estereótipo feminino que se internalizou na sociedade. Outra 

característica da feminização é a dificuldade de inclusão das mulheres em outras profissões, o 

que faz crescer o interesse pelo trabalho docente, principalmente pela primeira fase da educação 

básica.   

 Segundo Hypólito (1997), o reconhecimento da figura feminina na educação de crianças 

pequenas e a sua valorização não devem ser utilizados para suprimir as várias situações 

históricas e progressivas de desvalorização que o professor tem suportado. Dessa maneira, o 

sentido do trabalho docente deve ser resgatado por meio do reconhecimento profissional, por 

meio da valorização financeira, social e política do magistério. É importante recuperar e 

defender o trabalho docente como profissão, para que as professoras não permaneçam como 

“professorinhas” submissas e acomodadas, com a missão e o sacerdócio de educar os alunos, 

“a tia postiça” das crianças na Educação Infantil, contexto confortável para uma sociedade 

patriarcal, machista, com suas desigualdades de gênero. 

 O sentido de masculinidade e feminilidade está impregnado em uma cultura escolar que 

reproduz uma lógica de que a primeira fase da educação está relacionada puramente com o 

cuidado e essas características assistencialistas têm invadido o ambiente escolar, sobretudo o 

da Educação Infantil. Por isso, a ausência de reconhecimento profissional relacionado à 

feminização afeta tanto as mulheres quanto os homens que trabalham atualmente na educação 

básica.  

 De acordo com Novaes (1995), foi possível perceber que o processo de feminização do 

magistério no Brasil aconteceu num instante em que o campo educacional se ampliava em 

termos quantitativos e a mão de obra feminina começou a se apresentar necessária, produzindo 

uma maior demanda de professoras.  

 Concomitante a essa necessidade, estava a concepção da figura feminina relacionada ao 

ato de amar, cultivar uma vida, tornando-a apta para educar. Dessa forma, esse processo foi 
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resultado de critérios culturais, históricos, sociais e biológicos, com a necessidade de adequação 

ao progresso social. 

 Mediante essa visão de docência e necessidades da sociedade capitalista em levar as 

mulheres ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, ter um lugar para seus filhos enquanto 

trabalhavam, são criados espaços específicos para as crianças.  

 Quanto ao trabalho docente na Educação Infantil, este é visto por muitos como uma 

profissão fácil e executável por qualquer mulher, isso por considerar a profissão de caráter 

feminino. Essas afirmações são impensadas e levam a uma desvalorização da profissão, pois, 

no trabalho do professor da primeira infância, exige-se muito estudo, pesquisa e 

comprometimento para se assumir inúmeras situações. 

 Desse modo, é significativo reconhecer as características necessárias ao profissional do 

magistério, visto que lhe é atribuído, a princípio, o desenvolvimento da formação humana. 

Compete, então, ao professor da Educação Infantil não apenas o cuidar, mas também o educar 

e o brincar, ações que se encontram indissociáveis, porque acontecem de forma simultânea. 

Consequentemente, para que o profissional da Educação Infantil seja valorizado, é preciso uma 

conscientização de seu papel, da sua ação educativa, cabendo, não distante disso, desenvolver 

na escola ações e formação para que os profissionais compreendam qual a função da escola, 

principalmente qual a função das instituições que acolhem crianças menores de seis anos.   

 Entretanto, deve haver compromisso por parte de nossos governantes, criando e 

colocando em prática políticas de Estado que valorizem o professor e, consequentemente, uma 

educação pública de qualidade para todos os brasileiros, o que só seria possível numa outra 

organização societal, não regida pela lógica do capital, mas pelo atendimento das necessidades 

materiais e culturais de todos. E, mesmo quando essa educação pública é ofertada para todos, a 

sua qualidade é desigual, como afirma Saviani (2007), em doses homeopáticas. Isso contribui 

para continuar com a reprodução desigual da sociedade de classes e a manutenção da dominação 

sobre a classe trabalhadora explorada. 

 

 

1.3 As Políticas Educacionais para a Educação Infantil 

 

 

 Ao retomar a trajetória do atendimento oferecido às crianças de 0 a 6 anos no Brasil, é 

importante resgatar alguns processos de luta que marcaram o início do atendimento a crianças 

em nosso país. Para isso, ocorreram mudanças em diversos setores sociais, principalmente no 

educacional, como a organização familiar e o mercado de trabalho, especialmente o feminino.  
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 Segundo Pardal (2005), o processo de assistência e de acolhimento às crianças decorre 

de fatores históricos e sociais da época do Brasil escravista, porque, no final do século XIX, os 

índices de mortalidade infantil eram alarmantes, sendo, assim, alvo de estudo dos higienistas 

do Segundo Império.  

 Nesse período, as mulheres mais abastadas davam à luz os seus filhos e os entregavam 

para amas de leite cuidar e amamentar as crianças, sendo então escolhidas mulheres escravas 

que haviam acabado de ter filho. Em alguns casos, o filho das mulheres escravas 

acompanhavam suas mães para a casa grande, porém, “a criança era considerada como espécie 

de bichinhos domésticos” (PARDAL, 2005, p. 54).  

 O aumento de mortalidade, principalmente entre as mulheres escravas, fez surgir uma 

preocupação com a mulher e a criança, figuras esquecidas na sociedade da época. Com isso, 

chama atenção de médicos higienistas a questão da amamentação, orientando o uso da 

mamadeira ao invés das amas de leite. 

 Com uma intenção de acolher, de cuidar e de salvar as crianças dos altos índices de 

mortalidade da época, aparece a roda dos expostos no período colonial, multiplicando-se no 

período imperial e conseguindo se manter durante a República e só foi extinta na década de 

1950 (MARCÍLIO, 2006). 

 Segundo a autora, a roda dos expostos tinha um caráter assistencialista caritativo, que, 

por quase um século e meio, foi a única instituição de assistência à criança abandonada no 

Brasil. Apesar de caber aos municípios a assistência a essas crianças, estes alegavam falta de 

recursos para tal ação.  

 Na compreensão de Marcílio (2006), a expansão da roda dos expostos não era o ideal, 

mas as instituições cumpriram um importante papel de acolhimento; não erradicou a 

mortalidade, mas conseguiu diminuí-la em proporções significativas.  

 Enquanto no século XIX, na Europa, o assistencialismo das crianças abandonadas já 

havia uma nova concepção de acolhimento, no Brasil foram os médicos higienistas e os juristas 

que lutaram pela extinção das rodas no país e por leis mais eficientes para proteger a criança 

abandonada. 

 A Lei do Município, de 1828, isentava os municípios da responsabilidade pelos 

expostos, incentivando as iniciativas particulares a assumir as crianças abandonadas. Em 

1879, manifesta-se o discurso sobre as creches no Brasil como “um movimento filantrópico 

cujo objetivo era atender às classes populares e liberar a mão de obra feminina para ajudar a 

melhorar o rendimento da masculina” (PARDAL, 2005, p. 61). 

 Com o foco voltado para a modernização, em 1899, emerge no Brasil o primeiro 
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instituto da criança. Sendo assim, “A Fundação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância 

do Rio de Janeiro foi a pioneira, e de grande influência, que posteriormente abriu filiais por 

todo o país” (KUHLMANN JR., 2015, p.79). Outra influência na criação de creches era a 

jurídico-policial, porque as questões jurídicas apareceram para garantir à criança proteção, 

segurança e cuidados necessários para que ela se desenvolvesse. Para tanto, foi importante a 

implantação de estatutos como o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), em 1903, 

para propagar a necessidade de leis protetoras da infância.  

 O advento das creches populares não teve o objetivo apenas de acolher os filhos de 

famílias de operários, mas, principalmente, atender às mães domésticas. Nesse período, a creche 

era uma opção para os filhos da classe assalariada e para os filhos das famílias burguesas, 

existindo no ambiente tutores ou preceptores.  Só mais tarde, surgiram os Jardins de Infância.  

 Kuhlmann Jr. (2015) relata ainda que os Jardins de Infância, a princípio, tinham o 

objetivo de atender às crianças pobres, mas, por questões mercadológicas, atribuíram-lhe o 

“termo pedagógico como uma estratégia de propaganda para atrair as famílias mais abastadas, 

como uma atribuição do Jardim de Infância para os ricos que não poderiam ser confundidos 

com os asilos e creches para os pobres” (KUHLMANN JR., 2015, p. 81). 

 No início do século XX, enquanto na Europa emergiam os Jardins de Infância e, 

posteriormente, as creches, no Brasil, o fenômeno aconteceu de forma inversa, aparecendo 

primeiramente as creches e asilos, com o intuito de auxiliar na regulamentação da relação de 

trabalho, principalmente o trabalho feminino. Tudo foi feito em prol do progresso e do 

crescimento da economia do país. Desse modo, só posteriormente apareceram as primeiras 

instituições pré-escolares privadas, organizadas a partir da necessidade econômica. 

 É importante salientar que a conquista da criação das creches no Brasil, segundo 

Kuhlmann Jr. (2015), não foi vista como um direito dos trabalhadores ou de seus filhos, mas, 

sim, como uma iniciativa dos empresários que, de forma caridosa, ofereciam o atendimento 

educacional para a criança de entidades assistenciais.  

 Sendo assim, com a constituição de creches no Brasil, chegaram entidades que 

promoveram congressos sobre temas como assistência, higiene e educação, entrelaçados a 

fatores pelos quais as crianças estavam expostas no dia a dia.  

 Percebe-se a contradição entre os fatos que, a princípio, pareciam se preocupar com a 

criança e com o papel da mulher na sociedade, mas que, na verdade, eram frutos de uma 

necessidade econômica, que pretendia o desenvolvimento do país e uma visão internacional 

mais positiva. Então, para que o objetivo da modernização chegasse ao país, era preciso 

aumentar mão de obra assalariada, diminuir a mortalidade infantil, oferecer um lugar de 
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acolhimento às crianças pequenas. Ações essas que foram bem recebidas pela sociedade.  

 As creches e jardins de infância tinham como cuidadoras mulheres que acolhiam e 

cuidavam das crianças enquanto suas mães estavam no trabalho. Esse perfil de cuidadoras tinha 

como embasamento a figura materna aliada ao gênero feminino. Dessa forma, as creches tinham 

uma rotina puramente voltada para o assistencialismo e o higienismo, limitando-se apenas ao 

ato de cuidar.  

 Segundo Kuhlmann Jr. (2015), as atividades realizadas no cotidiano das creches   

referem-se a hábitos de higiene e alimentação, socialização e disciplina. Portanto, as mulheres 

estavam preocupadas em acolher, oferecendo recursos básicos para o bem-estar das crianças e 

para manter a ordem. Os atos de entrada e saída eram acompanhados por educadores que 

regulavam as atividades pelo tempo.  

 Kishimoto (1988) traz uma clara diferenciação do trabalho do professor nas creches e 

nos jardins de infância. Além das creches e asilos serem destinados aos pobres, esses espaços 

não tinham a preocupação educativa, limitando-se apenas ao cuidar. Já o Jardim de Infância, 

destinado a pessoas mais abastadas, tinha objetivos educacionais, que, dependendo da idade, 

possibilitavam que as crianças aprendessem com objetos do cotidiano, a linguagem, os cálculos 

e as artes, entre outras atividades, com músicas, histórias, brinquedos e brincadeiras. 

 O fato de as creches serem criadas e vinculadas aos órgãos governamentais de serviço 

social, destinadas aos pobres, gerou uma visão preconceituosa que perdura até os dias atuais. 

Em razão disso, Kishimoto (1988) afirma que o trabalho docente na Educação Infantil encontra-

se em constante luta pelo reconhecimento e pela valorização profissional. Ainda hoje, as 

creches municipais são vistas, por alguns, como um ambiente assistencialista de crianças pobres 

para as famílias que necessitam trabalhar.  

 No decorrer da década de 1970, iniciaram-se os debates sobre as políticas para a criança, 

mas foi, na década de 1980, que as discussões e mobilizações foram ampliadas para exigir 

direitos para os cidadãos, dentre eles os das crianças pequenas. Vale ressaltar a Constituição 

Federal (CF) de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996 e as Conferências Mundiais realizadas em 

Jomtien (Tailândia) e Dakar (Senegal).  

 Os documentos apresentam a necessidade de valorização dos direitos do cidadão, em 

especial da infância no Brasil. Dessa maneira, é indispensável conhecer as políticas públicas 

que mudaram a trajetória da infância em nosso país.  

 No Brasil e em outros países subdesenvolvidos, tem sido muito cobrada pelos 

organismos internacionais a elaboração e a implantação de políticas sociais para a infância. 
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Nesse sentido, Rosemberg (2006) relata que os primeiros programas nacionais brasileiros de 

assistência à infância, em larga escala, “foram fortemente influenciados por programas 

elaborados por agências intergovernamentais ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU), 

em especial o United Nations Children's Fund (UNICEF)” (ROSEMBERG, 2006, p.141). 

 Rosemberg (2006) chama atenção ainda para uma aliança entre órgãos 

intergovernamentais e o governo militar no Brasil. No campo da Educação Infantil de massa, 

nos anos 1970, ocorreram muitas tensões, conflitos, contradições e particularidades que 

marcaram a história do surgimento das políticas sociais no Brasil.  

 O Departamento Nacional da Criança (DNCr), destinado a uma política de assistência 

ao pré-escolar, propõe a criação de centro de recreação que, apesar de não ser implantado na 

época, “forneceu o modelo para implantação do primeiro programa nacional de massa, o projeto 

Casulo3” (ROSEMBERG, 2006, p.151). 

 Em meados de 1985, o país vivia um grande processo de luta no campo da política, de 

um lado a reação popular e de outro a manutenção do poder conservador. Essa movimentação 

gritava pelas Diretas Já, marcava o fim dos militares no poder e o início de uma nova fase no 

país.  

 A partir do movimento de reação popular, é criada a Assembleia Constituinte, que 

promulga a Constituição cidadã em 1988. Segundo Rosemberg (2006), a Nova República4 foi 

importante para implantação de uma nova Constituição cuja ação contou com a participação 

dos movimentos de mulheres e de crianças pró-constituintes.  

 Com a nova CF de 1988, a Educação Infantil foi reconhecida como primeira fase da 

educação básica, dando direito a uma educação para as crianças de zero a seis anos, e também 

direito de os pais terem seus filhos matriculados em creches e pré-escolas.  

 Dessa forma, toda criança deve ter direitos à “educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados”, conforme artigo 6° da CF de 1988 (BRASIL, 1988, p. 4).  

 Segundo Almeida (2010), o pensamento político no país era regido por um modelo 

neoliberal. Se, por um lado, a criança passa a ser considerada um sujeito de direito, por outro, 

ocorreu uma desregulamentação financeira, sendo realizados cortes de verbas sociais que 

definiam uma nova postura do Estado.  

 Nesse sentido, no período de 1980 a 1990, mudanças no cenário político e econômico 

                                                           
3 O Projeto Casulo surge em 1976, com base no voluntariado e no atendimento de massa, e uma das características 

eram as construções de baixo custo. 
4 Nova República  é o período da história do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar, caracterizado como 

ampla democratização política do país e estabilização econômica. 



37 

 

causaram impactos nas políticas educacionais para a criança, visto que organismos 

internacionais, como Banco Mundial, United Nations Children's Fund (UNICEF), United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization5 (UNESCO), tiveram interesses na 

Educação Infantil.  

 Desse modo, os países em desenvolvimento, que fizeram parceria com esses organismos 

internacionais, receberam financiamentos para dois modelos de atendimento à criança. Segundo 

Souza (2012), o primeiro modelo promoveu a universalização do atendimento das crianças de 

quatro e cinco anos, e o segundo colocou em execução programas alternativos de baixo custo 

para o atendimento às crianças menores de três anos.  

 Na sequência da Nova CF/1988 foi sancionado o ECA, em 1990, que foi um grande 

marco como políticas públicas em defesa do bem-estar da criança e garantia dos direitos “à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990, p. 

2). 

 Outro documento importante, em 1996, foi a LDB n.° 9.394/96, que emergiu de 

interesses em jogo dos liberais e dos progressistas. Conforme Almeida (2010), desde a década 

de 1980, aconteceram várias mobilizações civis em prol de uma educação de qualidade para a 

criança, a partir de uma concepção de criança cidadã6 e de Educação Infantil.  

 Segundo Lima (2010), após a criação da LDB 9.394/96, ocorreram mudanças 

significativas no atendimento à criança no Estado de Goiás, desde funcionamento, estrutura e 

nomenclaturas a serem utilizadas. Então, um novo modelo de Educação Infantil passou a 

vigorar, deixando aspectos apenas assistencialistas e assumindo um caráter mais educacional. 

Com isso, houve mudanças inclusive no nome. Assim, as instituições de Educação Infantil 

deixaram de ser chamadas creches e passaram a se chamar Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI). 

 Partindo da análise de itens do artigo 21 da LDB e das inferências de Lima (2010), as 

mudanças na nomenclatura para CMEI vêm com novas propostas para a Educação Infantil, 

entre as quais o tripé de cuidar, brincar e educar deveria caminhar junto, em razão de uma 

educação integral de qualidade para as crianças.  

 É importante salientar que as mudanças ocorridas no campo da Educação Infantil pós-

                                                           
5 A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), traduzida para o idioma 

português do Brasil, significa: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
6 A concepção de criança cidadã surge da ideia de que todo indivíduo é um cidadão quando participa ativamente 

dos projetos individuais e coletivos nos diferentes contextos, articulando suas ações cotidianas e assumindo 

posições e responsabilidades quanto aos interesses e destinos tanto pessoais quanto grupais.  
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LDB, segundo Lima (2010), vieram, de certa forma, ratificar o que já estava proposto na nova 

CF de 1988 e no ECA de 1990, de que a Educação Infantil é direito das crianças e não dos pais 

que trabalham.  

 A ampliação do atendimento para a Educação Infantil é, sem dúvida, uma grande 

conquista apresentada no PNE de 2001 e também no PME de Goiânia de 2004. Mas, para além 

do que está posto, é presente o interesse do governo para que isso aconteça, porque a criação 

de Centros Municipais de Educação Infantil possibilita uma imagem positiva do governo, além 

de se beneficiar de recursos financeiros para suas ações.  

 Outro modelo pela urgência e pelos detalhes na implantação de políticas educacionais 

é, segundo Brzezinski (2014), a organização dos sistemas de ensino, destinando a cada órgão 

as suas responsabilidades. A LDB 9.394/96 determina que a Educação Infantil seja considerada 

a primeira etapa da educação básica e tem como objetivo a educação integral da criança em 

seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, sob a responsabilidade do poder 

público municipal. 

 A mudança na legislação educacional, com a LDB (1996), veio, segundo Brzezinski 

(2014), com o compromisso político em defesa da escola pública, laica, gratuita em todos os 

níveis e modalidades para todos os cidadãos brasileiros. O título VI, artigos 61 ao 67, “Dos 

profissionais da Educação”, define os fundamentos, os níveis e o lugar da formação de 

professores e apresenta os requisitos para a valorização do magistério.  

 No artigo 61, a LDB (1996) traz, em seus incisos, questões referentes à formação 

docente sobre o perfil do profissional e a sua formação. Com as exigências de que o exercício 

da docência deveria se dar em nível médio e superior, o Estado viu-se na obrigação de criar 

mecanismos que proporcionassem oportunidades de formação superior, a partir de cursos à 

distância.  

 Com a LDB (1996), a modalidade formação de professores sofreu algumas alterações, 

entre elas a exigência de licenciatura, que antes era apenas a formação em magistério. Como é 

citado no artigo 62 da LDB (1996):  

 

 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Redação dada pela 

lei n.º 13.415, de 2017. (BRASIL, 1996, p.15).  

 

 

 O artigo 62 traz questões relacionadas à formação de professores que atuam na educação 

básica, valendo destacar que a mesma foi toda reformulada para garantir condições subjetivas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
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do trabalho docente referente a uma formação inicial em nível superior em licenciatura plena, 

condizente com a sua atuação profissional.  

 Brzezinski (2014, p. 115) relata que, quando aconteceu a reformulação da lei, parte das 

instituições de estudos e pesquisas em educação defendeu que a formação inicial de professores 

deveria ser realizada na universidade, por ser “lugar das ideias de formação, reflexão, criação e 

crítica”.   

 Para atender às novas exigências da lei, instituiu-se o sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a 

finalidade de expandir a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Segundo 

Brzezinski (2014), o novo modelo de formação de professores gera polêmica, devido à defesa 

da formação inicial em cursos presenciais, com até 20% de ensino a distância. Outro ponto 

negativo é a instalação desordenada das Instituições Superiores de Educação, que não se 

preocupam com a pesquisa, formando assim professores aulistas que repetem conteúdos, 

preocupados apenas com o saber fazer.  

 Os artigos 63 e 64 dizem respeito à formação inicial e continuada para a educação 

básica, enquanto o artigo 66 refere-se à formação de professores do magistério superior em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.  Esses foram 

criados para assegurar um padrão mínimo de formação para o trabalho docente na educação 

básica. Entretanto, apesar de ser a lei ser importante para a educação, ela, sozinha, não garante 

sua efetivação. Por essa razão, é necessária a implantação de políticas públicas educacionais e 

interesse político para que a mesma seja cumprida.   

 A valorização profissional do magistério, desde a promulgação da CF (1988), foi 

bastante discutida, mas foi com a LDB (1996), artigo 67, que foram estipulados planos de 

carreira do magistério público, como está descrito nos incisos mencionados a seguir:  

 

 

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. § 1o A experiência docente 

é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 

magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Renumerado pela Lei 

n.º 11.301, de 2006. (BRASIL, 1996, p. 16) 

 

 

 O artigo 67 assegura, além da garantia do direito a todos que possuem formação exigida 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
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para o ingresso em instituições públicas, o aperfeiçoamento profissional continuado, período 

reservado a estudos e planejamentos, piso salarial e condições adequadas de trabalho. A lei, em 

seus artigos e incisos, é clara e adequada ao profissional de educação, mas nem sempre ela é 

seguida, visto que fatores econômicos, políticos e sociais interferem diretamente na sua 

efetivação.  

 O trabalho do professor é primordial para o desenvolvimento de uma sociedade, pois é 

através da educação que se formam os futuros cidadãos. De modo geral, na criação de políticas 

educacionais, principalmente a CF (1988) e a LDB (1996), destaca-se a criança como cidadã, 

sujeito de direitos e deveres. Dessa forma, essas políticas tornam a família, a comunidade e o 

Estado responsáveis pela formação integral da criança, tornando a Educação Infantil mais 

significativa para a formação de cidadãos mais autônomos.  

 A década de 1990 foi um período marcante para a educação no Brasil e no mundo, em 

virtude da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em março de 1990, em 

Jomtien, na Tailândia. Segundo Gomide (2014), a conferência traz o compromisso mundial de 

educar os cidadãos do planeta.  

 A conferência em Jomtien propiciou novas definições e abordagens sobre as 

necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista o estabelecimento de compromissos 

mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida 

digna, visando a uma sociedade mais humana e mais justa. 

 Dessa forma, os países participantes foram incentivados a elaborar Planos Decenais, nos 

quais as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem contempladas. No Brasil, 

o Ministério da Educação (MEC) divulgou o Plano Decenal de Educação para Todos para o 

período de 1993 a 2003, elaborado em cumprimento às resoluções dessa conferência. 

 Dez anos depois, a Conferência Mundial de Educação para Todos (EPT), em Dakar, foi 

realizada em abril do ano 2000. Partindo do cumprimento das metas definidas para cada 

conferência, a declaração de Dakar teve os prazos estendidos até 2015 para o cumprimento de 

suas metas.  

 O marco de ação de Dakar foi um compromisso coletivo e a avaliação de EPT em 2000 

mostrou que houve um progresso significativo. Mas, segundo o documento Educação para 

Todos, face aos novos compromissos coletivos, “113 milhões de crianças continuam sem acesso 

ao ensino primário e 880 milhões de adultos são analfabetos” (UNESCO, 2000, p. 16).   

 É importante compreender que, na década de 1990, segundo o documento UNESCO 

(2000), o Brasil encontrava-se em uma situação de constantes mudanças, fazendo surgir 

políticas educacionais que designavam atitudes do governo, da família e da comunidade como 
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uma parceria para mudar o cenário brasileiro e conquistar um prestígio internacional. Mas, o 

motivo estava para além das características sociais, visto que o governo procurava ações 

voltadas para as políticas públicas educacionais, com o intuito de arrecadar mais investimentos 

para serem aplicados à educação. Consequentemente, garantiu-se a manutenção do sistema 

capitalista instaurado no país, produzindo trabalhadores desde a Educação Infantil.  

 Os objetivos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos são apresentados por 

meio de artigos que refletem as metas que devem ser alcançadas por intermédio de uma 

organização dos governos em planos decenais. Segundo a Unesco (1991, p. 4-8), os objetivos 

são:  

 

 

Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; expandir o enfoque, capaz de ir 

além dos níveis atuais de recursos, das estruturas institucionais. Universalizar o acesso 

à educação e promover a equidade da educação básica deve ser proporcionada a todas 

as crianças, jovens e adultos. Concentrar a atenção na aprendizagem oportunidades, 

as pessoas aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, habilidades 

de raciocínio, aptidões e valores. Ampliar os meios de e o raio de ação da educação 

básica. Propiciar um ambiente adequado à aprendizagem. Fortalecer as alianças com 

as autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal. 

Desenvolver uma política contextualizada de apoio aos setores social, cultural e 

econômico. Mobilizar os recursos para que as necessidades básicas de aprendizagem 

para todos sejam satisfeitas mediante ações de alcance muito mais amplo, será 

essencial mobilizar atuais e novos recursos financeiros e humanos, públicos, privados 

ou voluntários. Fortalecer a solidariedade internacional, satisfazendo as necessidades 

básicas de aprendizagem, a fim de corrigir as atuais disparidades econômicas.  

 

  

 A própria promoção da Conferência em Jomtien, de acordo com os objetivos da 

declaração EPT, mostra o novo papel da educação em âmbito mundial, sustentando o 

envolvimento dos países que fazem parte da agenda neoliberal da conferência. Por isso, o Banco 

Mundial, junto a organismos internacionais responsáveis, estabelece regras para incluir países 

pobres à nova era da globalização. A consequência disso seria aliviar a pobreza extrema, manter 

o capital humano e adaptá-lo às necessidades de um sistema mercadológico que sustenta a 

justiça social e política.  

 A premissa de universalização da educação, apresentada desde a declaração de Jomtien, 

em 1999, e o Banco Mundial exigiam, de forma universal a todos os países envolvidos, ações 

de efetivação para implantação de políticas educacionais, conforme UNESCO (1991). Mesmo 

sem uma efetivação concreta das metas, os diversos países buscaram, por meio da reprodução 

do capital, alcançar metas que garantissem a segurança para manutenção dos financiamentos 

para as políticas educacionais do nosso país. 

 É pertinente ressaltar que o Fórum de Dakar vem analisar como se deram os dez anos 

após a Conferência de Jomtien. Mas, além disso, Souza (2012) relata que estabeleceu-se a 
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ampliação das metas que se referem à educação básica gratuita e obrigatória, assumida pelos 

países que fazem parte dessa conferência com o intuito de instituir uma educação de qualidade 

para todos.  

 Representantes do Brasil participaram das duas conferências mundiais e se 

comprometeram a criar políticas educacionais que garantissem o acesso à educação e a 

erradicação do analfabetismo.  

 Os documentos internacionais propiciaram fundamentos para a reforma educacional em 

curso no Brasil a partir de 1990. Dentre as reformas políticas de formação de professores, há 

intencionalidades em formar professores com habilidades e competências para uma educação 

voltada para uma racionalidade técnica.  

 Segundo Freitas (2007), o modelo de educação neoliberal em nosso país traz uma 

formação docente aligeirada, incentivando a competividade. Assim, para se adequar às 

exigências do mercado de trabalho, deve-se ter um perfil empreendedor, possuir ideias 

inovadoras que sustentam o modelo de educação capitalista, que transfere a responsabilidade 

do poder público para o professor.   

 Os organismos internacionais e as diretrizes nacionais para a formação de professores 

da educação básica, segundo Freitas (2007), adotam um modelo voltado para o saber fazer. 

Desse modo, um modelo de sistema federativo de certificação de competências dos professores 

compromete a flexibilização do trabalho e a luta pela profissionalização do magistério.  

 A proposta das políticas de formação de professores no Brasil tem, como perspectiva, 

um novo modelo de professor que precisa se adequar à lógica profissional do mundo 

globalizado. É importante salientar que a “tarefa de formar e profissionalizar educadores, 

particularmente, em sociedades fortemente desiguais e subordinadas ao mercado global 

excludente, como a sociedade brasileira” (FRIGOTTO, 1996, p. 93) é um grande desafio, pois 

os sistemas de formação docente são subordinados às demandas de reestruturação produtiva no 

país.  

 Segundo Basso (1994), as condições subjetivas do trabalho docente não são as únicas 

responsáveis pela desprofissionalização e desmotivação dos profissionais da educação, uma vez 

que, associadas a elas, estão as condições objetivas, como questões concretas que são resultados 

da baixa qualidade de formação do professor.  

 As condições objetivas são compreendidas como situações efetivas de trabalho, 

considerando desde a organização da prática pedagógica, como planejamento escolar, até a 

remuneração do professor. 

 Desse modo, o enfrentamento dos desafios apresentados no cotidiano da escola, a 
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organização da prática educativa e a sistematização das atividades desenvolvidas nas 

instituições de educação são impasses frequentes no dia a dia do professor. Essas questões 

devem ser subsídios para a realização de estudos, discussão e diálogo entre os profissionais, 

com o objetivo de buscar, a partir das políticas públicas educacionais, melhores condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente na educação básica.  

 Portanto, no processo de inserção das políticas educacionais no Brasil, sejam elas 

voltadas para o trabalho docente ou para a Educação Infantil, desde a década de 1990, tem-se 

apontado para metas e diretrizes que merecem atenção quanto à sua efetivação. Sendo assim, 

no próximo capítulo, descreve-se a trajetória dos PNE, PEE até o PME de Goiânia.  
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2 DO PLANO NACIONAL AOS PLANOS ESTADUAL E MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
 

 

 As políticas públicas em um país são responsáveis pela organização e proteção social 

implementada pelo Estado. É por meio da criação dessas legislações que se possibilitam a 

garantia da qualidade e o bem social, incluindo aí a questão educacional.  

 Portanto, cabe aos governantes criarem políticas públicas educacionais que garantam 

não apenas a qualidade da educação nacional, mas, inclusive, a valorização profissional e a 

formação inicial e continuada do professor, gestão democrática na escola, entre outros.  

 Partindo dessa perspectiva, serão analisadas, neste capítulo, as formas como as políticas 

públicas educacionais apresentam questões referentes ao trabalho docente na Educação Infantil, 

a partir dos Planos Nacionais de Educação e seus desdobramentos nos planos estadual e 

municipal, em específico no Estado de Goiás. 

 Com o intuito de melhor compreender o significado dessas políticas públicas, faz-se 

necessário conhecer o significado e a origem das palavras “políticas” e “públicas”. Nesse 

sentido, as contribuições de Oliveira (2010) e do dicionário Houaiss auxiliam na compreensão 

etimológica dessas palavras.   

 Para Oliveira (2010, p. 93),  
 

 

Política: é uma palavra de origem grega, politikó, que exprime a condição de 

participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade, a pólis. Já a 

palavra pública é de origem latina, pública, e significa povo, do povo. Públicas: 

pertence a um povo ou ao povo, que serve ao uso de todos. 

  

 

 Segundo o dicionário Houaiss (2017, p. 610): 
 

 

Política: Ciência do governo dos povos. Direção de um Estado e determinação das 

formas de sua organização. Conjunto dos negócios de Estado, maneira de os conduzir. 

[figurado] Maneira hábil de agir; astúcia; civilidade. Ciência política, ramo das 

ciências sociais que trata do governo e da organização dos Estados.  

 

 

 Ambas as definições referem-se a ações voltadas para a coisa pública, seja por parte do 

indivíduo ou do Estado, envolvendo os rumos da vida de uma cidade ou nação.   

 Em se tratando da educação no contexto de um país, ou cidade, Oliveira (2010, p. 97) 

afirma que políticas públicas “é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, políticas 

públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação”. 

Portanto, políticas públicas educacionais referem-se a decisões do governo sobre o ambiente 
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educacional de ensino-aprendizagem, que objetivam a formação de um tipo de cidadão para 

uma determinada sociedade. 

 As políticas educacionais no Brasil sofrem influências de organismos internacionais 

(Banco Mundial, UNESCO, por exemplo), da disputa pelo poder interno, pela economia e pela 

própria indústria cultural (MARTINS, 1994). 

 Considerando a sociedade liberal democrática no Brasil, ao se tratar das políticas 

públicas educacionais, é importante lembrar que, além do poder do Estado, há a participação 

do povo, direta ou indiretamente, para garantir que as ações sejam determinadas de forma 

concreta e satisfatória para a sociedade civil. Como exemplo, cita-se o Decreto n.º 6.094/2007, 

que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação, 

objetivando a mobilização social em prol da qualidade da educação básica. 

 Segundo Oliveira (2010), as discussões acerca das políticas públicas educacionais 

iniciaram-se nas décadas de 1930. No entanto, somente a partir da década de 1980, é que foram 

elaboradas leis garantindo uma educação pública de responsabilidade do Estado e, em 1990, 

um estatuto em prol da criança e do adolescente.  

 Para se compreender como ocorreu o processo de lutas e conquistas na educação 

brasileira, serão analisados os PNEs e seus desdobramentos nos respectivos planos estaduais e 

municipais de educação. No caso desta pesquisa, o PEE de Goiás e o PME de Goiânia.  

   

 

2.1 Antecedentes históricos do Plano Nacional de Educação 
 

 

 No final do século XIX, iniciaram-se as primeiras preocupações com a educação no 

Brasil, uma vez que até o momento esta não era vista como um dos fatores essenciais para o 

desenvolvimento do país. Com isso, concomitante à implantação do Brasil República, são 

discutidas as primeiras ideias sobre a criação de um PNE.   

 A preocupação com a educação em nosso país aumentava na medida em que o cenário 

social, político e econômico se estabelecia. Segundo Saviani (2013), o Brasil passava por um 

processo de transição de uma economia agrícola para a industrial. Nesse período, também 

conhecido como período republicano, foram criadas ferrovias que auxiliavam no escoamento 

mais rápido do café, principal produto de exportação do país. Na verdade, o progresso que se 

instalava no país constituiu a base da urbanização e da industrialização.  

 Como o processo de industrialização e urbanização chegou ao Brasil, no início do século 

XX, “o próprio complexo exportador cafeeiro engendrou o capital-dinheiro, disponível para a 
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transformação do capital industrial” (SAVIANI, 2013, p.189). Dessa forma, entendeu-se que a 

economia no Brasil começava a deixar de ser manufatureira para atingir estágios próximos aos 

das grandes indústrias.  

 A transição da economia no país mudou o cenário não só econômico, mas atingiu 

também o modelo político e social segundo o qual a sociedade estava organizada. Com o início 

da modernização, o aumento de mão de obra foi inevitável, nascendo, com isso, ideias de que, 

para que houvesse um melhor desenvolvimento do país, seria preciso criar um plano de 

educação que atingisse em grande escala todas as regiões.  

 Todo o movimento para melhorar a educação no Brasil e para o reconhecimento da 

educação como princípio norteador do desenvolvimento do país, vem de uma necessidade 

mercadológica e financeira. O país passava por transformações e essas mudanças necessitavam 

de mão de obra qualificada, do proletariado, para a manutenção do sistema econômico-

capitalista.  

 Saviani (2003, p. 195) relata que, em novembro de 1930, após o governo provisório ter 

sido empossado, “uma das primeiras medidas tomadas foi a criação do Ministério da Educação 

e Saúde Pública. Para ocupar a pasta foi indicado Francisco Campos, integrante do movimento 

da Escola Nova7”. 

 Francisco Campos, após empossado, criou sete decretos que, segundo Saviani (2013), 

são medidas conhecidas como Reforma Francisco Campos. Entre os decretos, estão o Conselho 

Nacional de Educação e a organização do ensino superior no Brasil. Com essas medidas, o 

governo passou a tratar a educação como questão nacional, importante para o desenvolvimento 

do país.  

 Dessa forma, tais decretos e o movimento dos intelectuais da década de 1932 ajudaram 

na construção de um documento nacional, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 

garantisse, de forma coletiva, melhores condições para oferta da educação em âmbito maior.  

 Anteriormente a este manifesto, em 1931, quando o governo provisório promulgou o 

decreto que inseriu nas escolas públicas o ensino religioso, estava implícita uma aliança entre 

o governo e a Igreja, que não foi bem vista pelos escolanovistas.  

 Os conflitos entre católicos e escolanovistas, segundo Saviani (2013, p.197) vieram “no 

apagar das luzes de 1931, na Conferência Nacional de Educação, vindo a consumar-se ruptura 

com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no início de 1932”.  Com 

                                                           
7 A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação do 

ensino, que emergiu no fim do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. (MENEZES, 2001, 

p. 2) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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isso, os educadores católicos romperam com a Associação Brasileira de Educação (ABE), 

fundando, então, a Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE), em 1933. 

 Os interesses da ABE e o Ministério da Educação iam além de uma simples parceria 

com a Igreja Católica, pois o governo buscava na ABE a legitimação para a implantação de sua 

política educacional. Em contrapartida, a ABE buscava sua hegemonia no campo educacional 

com abertura do aparelho do Estado.  

 A ABE, no início, para Saviani (2013), no início tinha a intenção de organizar um 

partido político. E embora isso não tivesse acontecido, a associação contribuiu de forma 

significativa para a luta pela educação. 

 Para assumir a presidência da Associação e também a Conferência Nacional de 

Educação, Anísio Teixeira era muito cotado, mas, apesar de ser bem visto para o cargo, quem 

se apropriou foi Fernando Magalhães. No evento, estiveram presentes o “Chefe do Governo 

Getúlio Vargas e o Ministro da Educação e Saúde Pública Francisco Campos” (SAVIANI, 

2013, p. 230). Contudo, houve precedentes para uma aliança entre a ABE e o Ministério da 

Educação, abrindo uma aliança com o Estado em prol de uma hegemonia sobre o campo 

educacional.  

 Posteriormente, a incumbência de redigir o manifesto foi repassada a Anísio Teixeira, 

que o fez em cinco dias. Segundo Saviani (2013), Anísio Teixeira teve um papel muito 

importante para a criação do manifesto, trazendo 26 signatários, personalidades que estavam 

envolvidas em posições de liderança. E, dentre eles, nove eram de seu convívio na frente da 

instrução pública do Distrito Federal.  

 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, teve o lema: “A reconstrução 

educacional no Brasil – ao povo e ao governo”. Esse documento foi então a primeira tentativa 

em se criar um PNE. 

 Nesse jogo de interesses entre os renovadores e os católicos em busca da hegemonia do 

campo educacional no Brasil, a amizade e a parceria em pesquisas e estudos de Fernando de 

Azevedo, Anísio Teixeira e Manuel Lourenço Filho se estenderam-se por mais de 40 anos. A 

parceria rendeu o importantíssimo trio dos escolanovistas que defendeu a reforma e liderou o 

movimento brasileiro da Escola Nova.  

 A parceria dos três, juntamente com um grupo de educadores composto de 26 homens 

e mulheres da elite intelectual brasileira, em 1932, criou um manifesto do povo ao governo que 

ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação. O movimento se espalhou-se pelo 

país e ganhou força, tanto que impulsionou a inclusão de um artigo, n.º 150, referente ao PNE, 

na Constituição Federal de 1934.  



48 

 

 O artigo 150 da Constituição Federal de 1934 declara ser competência da União “fixar 

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

especializados, coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo território do país” (BRASIL, 

2014, p. 3). O artigo 152 atribuiu ao Conselho Nacional de Educação a elaboração do plano a 

ser aprovado pelo Legislativo e sugerido ao governo a execução das medidas necessárias para 

que os problemas educacionais, bem como a distribuição adequada dos fundos especiais, 

fossem sanados. 

 A luta pela implantação de políticas educacionais, pela reestruturação do sistema 

educacional no Brasil e pela fixação de um PNE influenciou a Constituição Brasileira de 1934. 

“Sob a orientação do ministro Gustavo Capanema, os conselheiros desempenharam a tarefa de 

elaboração do PNE, cujo documento final foi encaminhado em 17 de maio de 1937” (SAVIANI, 

2016, p.188). Entretanto, este foi deixado de lado em decorrência da criação do Estado Novo, 

no mesmo ano.  

 Nesse sentido, Azevedo (2010) apresenta que o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova foi dividido em cinco itens, sendo eles: o primeiro sobre os fundamentos filosóficos; o 

segundo sobre a organização e administração do sistema educacional; o terceiro sobre as bases 

psicobiológicas da educação; o quarto sobre o planejamento do sistema; e, por último, relatando 

sobre a democracia como um programa de longos deveres. Essa proposta tinha o objetivo de 

adequar a educação frente à modernização e às mudanças da sociedade da época. 

 Segundo Saviani (2016), as mudanças e a iniciativa de se criar um manifesto foram, 

para a época, uma transformação significativa, que possibilitava a criação de diretrizes 

fundamentais para formular um plano de reconstrução educacional.  

 É notável que, com o passar dos anos, a ideia do primeiro plano de reestruturação da 

educação, apresentado pela ABE e pelos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação, 

já não era mais a mesma. Como o conteúdo já se afastava do que havia sido planejado, as ideias 

se firmavam-se mais voltadas aos interesses do governo, mediante um plano que se preocupava 

apenas com a racionalidade científica na política educacional, deixando de lado as questões 

sociais apresentadas anteriormente. Dessa forma, Saviani (2016, p. 189) afirma que,  

 

 

Nas décadas de 1946 e 1964, observa-se uma tensão entre duas visões de plano de 

Educação que, de certo modo, expressa a contradição entre as forças que se 

aglutinaram sob a bandeira do nacionalismo desenvolvimentista que atribuíam ao 

Estado a tarefa de planejar o desenvolvimento do país libertando-o da dependência 

externa, e aquelas que defendiam a iniciativa privada, contrapondo-se à ingerência do 

Estado na economia e àquilo que taxavam de monopólio estatal do ensino. 

 

 

 Essa contradição de ideias e interesses causaram uma grande repercussão e 
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proporcionou discussões no Congresso Nacional, o que, posteriormente, deu origem aos 

primeiros pensamentos para a construção da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB).   

 O debate frente às políticas educacionais, como a discussão da LDB, que “defendia a 

liberdade de ensino e o direito da família de escolher o tipo de educação para seu filho” 

(SAVIANI, 2016, p.190) e a criação do PNE eram os focos mais importantes para os 

intelectuais. Assim, a promulgação da LDB, de 20 de dezembro de 1961, e as tentativas de 

criação do PNE, podem ser descritos como um período de tentativas que não passou de 

instrumento de distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino, conforme Fundo 

Nacional de Ensino Primário.   

 Em 1962, atendendo às normas legais do Conselho Federal de Educação, foram traçadas 

as metas e as normas para auxiliar o PNE na aplicação dos recursos para os fundos da educação 

básica ao ensino superior.  

 Depois de inúmeras tentativas de elaboração e execução de um PNE para reconstruir o 

modelo de educação no Brasil, foi apresentado “em 1985, o primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República: (1986-1989)” (SAVIANI, 2016, p.191). Porém, não se 

deve confundi-lo com o PNE.  

 Para Kuenzer (1990), o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 

República também foi chamado de Plano “Educação para Todos”, tendo esse nome devido à 

Conferência Mundial: Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  

 Mas, ainda em 1993, o Plano Decenal de Educação para Todos teve de passar por 

alterações e todas as ações desse plano foram coordenadas pelo MEC, que se limitava apenas 

ao ensino fundamental. E, dentre as suas especificações, traçou mecanismos para “identificar 

os obstáculos, formular procedimentos para a Universalização da educação fundamental e 

erradicação do analfabetismo” (SAVIANI, 2016, p.192).  

 As estratégias traçadas no plano decenal eram voltadas para a educação fundamental 

que, na época, era dividida em ensino fundamental e educação infantil, especialmente a segunda 

fase, que se refere a crianças com faixa etária de 4 a 6 anos de idade, também chamada de fase 

pré-escolar.  

 O Plano Decenal de Educação para Todos dividiu a responsabilidade de solucionar os 

problemas da educação em três esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal. Mas, 

infelizmente, o projeto não saiu do papel, visto que o interesse em formular um plano decenal 

foi mais um artifício financeiro para atender às orientações do Banco Mundial.  

 Além do Banco Mundial, o cenário de criação de um plano decenal evidenciava o 
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aprofundamento da intervenção de diversos organismos internacionais nas políticas de 

educação de países situados à margem das economias centrais, em particular na América Latina. 

Essas reformas ocorreram sob forte pressão, impactos de diagnósticos, relatórios e receituários, 

cunhados no âmbito dos órgãos multilaterais como: Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas - UNESCO), 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),  United Nations 

Children's Fund (Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF) e as recomendações dos 

Fóruns Mundiais, Regionais, Organização das Nações Unidas (ONU) e a Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, realizada na cidade de Jomtien, em 1990. (SAVIANI, 2016, p.186). 

 Dessa forma, o Brasil assumiu diversos compromissos que iriam influenciar as diretrizes 

e metas elaboradas para os projetos e programas nas políticas públicas de educação.  

 É perceptível que as ações e os interesses do governo em solucionar e implantar políticas 

educacionais no Brasil tenham acontecido em concomitância com a Conferência Mundial de 

Jomtien. Desse modo, foram apresentadas propostas viáveis de reestruturação da educação no 

país, necessitando apenas do financiamento político dos órgãos internacionais. Essa ideia 

fortaleceu a interpretação de que as ações não aconteceram por acaso, mas, sim, dentro de um 

planejamento voltado para o viés econômico.  

  Ao observar o cenário nas “entrelinhas”, segundo Martins (1994), compreende-se a 

subjetividade da legislação, a partir da formulação de propostas que expressavam uma 

racionalidade aliada a uma linguagem de interesses, pautada nos resultados advindos de 

disputas e acordos para controlar a política.  

 Partindo da ótica de disputas por interesses próprios, as políticas educacionais passaram 

a ser compreendidas como contraditórias, porque, segundo Martins (1994), a política 

educacional deve ser considerada como um processo que se revela a cada história, em cada 

momento da organização dos indivíduos, assumindo uma dinâmica própria da sociedade. Nesse 

sentido, as discussões sobre o contexto do Estado brasileiro e da sociedade civil devem partir 

de um contexto histórico, social e econômico.  

 

 

2.2 O primeiro Plano Nacional de Educação e as lutas dos movimentos sociais 
 

 

 Como já dito anteriormente, as lutas dos movimentos sociais em prol da criação de um 

PNE tiveram sua longa trajetória desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. 
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Porém, o plano só se concretizou após a CF de 1988 e a criação da LDB 9.394/96.  

 A organização da educação nacional, presente no artigo 211 da CF de 1988, “estipula, 

como tarefa da União, dos Estados/Distrito Federal e dos Municípios, a organização, em regime 

de colaboração de seus Sistemas de Ensino” (SAVIANI, 2016, p.185). Além disso, cabe à LDB 

9.394/96, no título IV, os critérios para a organização da educação nacional e suas 

redistribuições em instâncias educacionais.  

 O artigo 211 da CF de 1988 e a LDB 9.394/96 sobre a organização dos sistemas de 

ensino afirmam que cabe à União coordenar, articular e exercer normativas para a distribuição 

e redistribuição desses sistemas, bem como coordenar a Política Nacional de Educação, 

juntamente com órgãos competentes.  

 A CF de 1988 e a LDB 9.394/96, aqui citadas, são documentos mandatários para a 

organização dos sistemas e modalidades de ensino. Os documentos orientam definições sobre 

a organização educacional dos níveis e modalidades de ensino, questões financeiras e 

estruturais de cada fase. Partindo dessa organização e das atribuições da União, o artigo 9°, 

inciso I, da LDB 9.394/96, menciona a elaboração do PNE com colaboração dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios:  

 

 

No Título IX, das Disposições Transitórias, do art. 87, parágrafo 1°, a União, no prazo 

de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao Congresso Nacional, o 

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

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (BRASIL, 1996, p. 

31) 

 

 

 A partir da organização da educação nacional, presente no artigo 214 da CF de 1988 e 

de determinações na LDB de 1996, elaborou-se o PNE, no final do ano de 1997. Segundo 

Saviani (2016, p. 187), o MEC divulgou o documento com propostas iniciais que deveriam ser 

seguidas, desde sua promulgação, como “Erradicação do analfabetismo; universalização do 

atendimento escolar; melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção 

humanística, científica e tecnológica do país”.   

 A princípio, o desejável era realizar um amplo processo de consultas e debates sobre a 

proposta do plano, diagnosticar problemas e criar metas e estratégias para serem solucionadas. 

Mas, devido à rigidez dos prazos, foram retomadas discussões do Plano Decenal, de junho de 

1993 a agosto de 1994, conforme relata Saviani (2016).  

 Retomando os antecedentes históricos do PNE, implantou-se, em 1962, um ano após a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n.° 4.024 de 1961), o 

primeiro PNE. Entretanto, este não passou de uma iniciativa do MEC, pois não se tornou Projeto 
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de Lei. Sendo assim, em 1966, o plano passou por uma revisão vindo a se chamar de Plano 

Complementar de Educação.  

 A ideia de criar uma lei específica para o PNE foi retomada em 1967, mas não se 

concretizou. Assim, a ideia de criação de um plano com força de lei só foi retomada 21 anos 

depois, com a criação da CF de 1988 citando a obrigatoriedade no artigo 214.  

 Mediante as diversas tentativas, principalmente as posteriores à década de 1990, o 

período mais intenso de discussões em torno de subsídios básicos para a elaboração do PNE foi 

em 1997. Assim, o documento do PNE (2001-2010), no trecho abaixo, discorre sobre algumas 

características do processo de sua aprovação e os órgãos colaboradores para a construção das 

diretrizes essenciais para o documento-referência do PNE. Sendo assim, 

 

 

Em 10 de fevereiro de 1998, o Deputado Ivan Valente apresentou no Plenário da 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 4.155, de 1998, que aprova o Plano 

Nacional de Educação. A construção deste plano atendeu aos compromissos 

assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, desde sua participação 

nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, consolidou os trabalhos do I e do 

II Congresso Nacional de Educação - CONED e sistematizou contribuições advindas 

de diferentes segmentos da sociedade civil. Na justificação, destaca o Autor a 

importância desse documento-referência que “contempla dimensões e problemas 

sociais, culturais, políticos e educacionais brasileiros, embasado nas lutas e 

proposições daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária”. 

(BRASIL, 2001, p. 32; grifo no documento) 

 

 

 O projeto foi aprovado como lei em 11 de fevereiro de 1998, intitulado Plano Nacional 

de Educação (PNE), cuja tramitação teve início na Câmara dos Deputados. O principal motivo 

para a concepção foi a necessidade de solucionar problemas sociais, econômicos, educacionais 

e políticos no país, tendo como eixos norteadores a CF de 1988, a LDB de 1996, e a Emenda 

Constitucional n.º 14, de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).  

 As questões sociais, conforme Saviani (2016), foram apresentadas no plano como forma 

de humanizar a educação, fazer com que a aprendizagem e o desenvolvimento da criança em 

instituições de educação infantil conseguissem associar o conteúdo apresentado com as 

necessidades do cotidiano.  

 Já as questões econômicas e políticas estavam interligadas ao plano através de um 

movimento de implantação de políticas educacionais, que definia estratégias para a melhoria 

do ensino no país. Esse movimento tornou-se interesse de todos, tanto no âmbito nacional 

quanto na esfera internacional.  

 O Projeto de Lei trouxe várias contribuições, principalmente, quanto ao atendimento na 
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Educação Infantil, assunto muito debatido nos documentos referentes à educação. Mas só a 

partir da CF de 1988, mencionada de forma superficial, e com a criação da LDB de 1996, a 

educação infantil foi citada com mais detalhes e particularidades. E uma das leis que muito 

contribuíram para a garantia das especificidades dos direitos e deveres da criança e do 

adolescente foi o ECA, de 1990.  

 O PNE (2001-2010), Lei n.º 10.172/2001, foi o projeto que teve como princípio duas 

propostas: uma voltada para as angústias da sociedade brasileira e outra protocolada pelo 

Executivo Federal. Ambos os projetos apresentam Concepções e prioridades educacionais 

distintas, sobretudo na “abrangência das políticas, em seu financiamento e gestão, bem como 

no diagnóstico, nas prioridades, nas diretrizes e nas metas” (MESSIAS et al., 2014, p. 76).  

 A primeira proposta apresentada para implementação do PNE (2001-2010) é 

reconhecida pelo nome legal de “Proposta da sociedade brasileira”, porque a mesma fora criada 

em razão de grande pressão da sociedade em contemplar alguns princípios que ainda não 

estavam agregados. A segunda proposta, conhecida como “Proposta do Executivo ao Congresso 

Nacional”, teve como ponto crucial a redefinição do Sistema de Ensino e a ampliação dos 

investimentos para a Educação Pública (DOURADO, 2011, p. 26).  

 Conforme reflexões de Dourado (2011), abordando as lutas pela criação do PNE (2001-

2010), percebe-se que essa não era a prioridade do governo da época. Mas, devido a um 

constante clamor popular por mudanças na educação e, também, pela clara necessidade de 

melhorar a imagem do país para fins econômicos, o então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, em seu segundo mandato, foi “forçado a desengavetar o plano e encaminhar 

à Câmara dos Deputados, onde tramitaria como anexo ao PNE da sociedade” (BRASIL, 2010, 

p.15).  

 As duas propostas, segundo Saviani (2016), eram muito conflitantes, pois, de um lado, 

existia o projeto democrático popular, que trazia metas e estratégias elaboradas e defendidas 

pela sociedade, com uma vertente voltada para a universalização do ensino na educação básica; 

de outro, existia o plano apresentado pelo governo, que se preocupava com a “política do capital 

financeiro internacional e a ideologia das classes dominantes” (SAVIANI, 2016, p. 281).   

 O processo de elaboração e aprovação do PNE (2001-2010) não foi tranquilo, porque 

aconteceram vários embates e, no final, o que prevaleceu, fazendo uma breve analogia, foi uma 

colcha de retalhos das duas propostas, ficando o projeto popular na beirada da colcha. 

Adotaram-se teses de mobilização social, mas as metas e estratégias foram retiradas do projeto 

de governo. Assim, o “PNE aprovado atendeu os interesses imediatos de grupos empresariais e 

do governo, maioria no congresso, reduzindo o projeto originário da sociedade a uma mera 



54 

 

carta de intenções” (DOURADO, 2011, p. 86).  

 Uma das grandes contradições apresentadas no PNE (2001-2010) foi a retirada de nove 

metas que se relacionavam diretamente com o financiamento da educação. Segundo Dourado 

(2011), as propostas do plano, em sua maioria, referiam-se à expansão e à melhoria da 

educação. Com isso, a retirada de metas que visavam investir parte do Produto Interno Bruto 

(PIB) para a educação demonstrava que o governo entrava em contradição, pois o mesmo ficou 

inabilitado para cumprir suas metas.  

 Na elaboração do PNE (2001-2010), para garantir que os objetivos fossem alcançados, 

o plano instituiu as seguintes prioridades: 

 

 

A Garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 07 

a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 

ensino; a garantia do ensino fundamental a todos, os que a ele não tiverem acesso na 

idade própria ou que não o concluíram; ampliação do atendimento nos demais níveis 

de ensino, valorização dos profissionais da educação e o desenvolvimento de sistemas 

de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino. (BRASIL, 

2001, p. 4) 

 

 

 As prioridades definidas e apresentadas nesse plano tiveram como princípio oferecer 

uma educação adequada. Nesse sentido, observa-se que a Educação Infantil e a valorização dos 

profissionais da educação estavam na agenda governamental. Porém o fato de elas estarem na 

ordem do dia não significava que, de fato, isso iria ocorrer, pois, ao se definir os objetivos e as 

prioridades, seria preciso lembrar-se da necessidade de recursos financeiros provenientes tanto 

da União quanto dos municípios.   

 A luta para a concretização do plano resultou de uma série de debates e ações realizadas 

em conjunto, com diversos órgãos de grande representatividade no país. Entre eles, estavam 

representantes do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, contando com o apoio de 

universidades, empresas privadas do campo da educação e outros.  

 Entre os níveis de ensino contemplados no PNE (2001-2010), destaca-se a Educação 

Infantil, primeira etapa da educação básica, dividida em duas fases: creches, de 0 a 3 anos, e 

pré-escola, de 4 a 6 anos. O PNE propôs metas para garantir um atendimento de qualidade que 

pudesse permitir o desenvolvimento integral da criança.  

 O reconhecimento da criança como cidadão de direitos, da infância como fase 

importante na formação do ser humano e da Educação Infantil como primeira etapa da educação 

básica foi fator que causou grande mobilização para criação e ampliação de atendimento à 

criança de 0 a 6 anos. Dessa forma, o movimento pela criação do PNE contemplou essas 

questões pertinentes à Educação Infantil.  
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 O então PNE (2001-2010) também tratava do magistério da educação básica, fazendo 

referência à formação dos professores e à valorização da carreira do magistério. Além de fazer 

um diagnóstico sobre a situação dos professores, ele traçava metas e estratégias de incentivo à 

formação e à valorização docente.  

 Apesar de o plano ter sido aprovado no segundo mandato do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, sua avaliação só ocorreu em 2010, durante o governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva. A avaliação contou com a participação de pesquisadores das Universidades Federais. 

 O documento de avaliação do PNE (2001-2010) foi organizado em três volumes, 

correspondendo à Educação Básica, Ensino Superior e Modalidades de Ensino; Magistério da 

Educação Básica; e Financiamento e Gestão Educacional.  

 Ainda segundo Dourado (2011), essa avaliação do PNE aconteceu a partir de análises 

dos problemas e avanços das metas e estratégias do plano. Todo o processo de investigação 

ocorreu no período de 2001 a 2008 e as questões que mais chamaram atenção foram as 

dificuldades de aprovação dos planos estaduais e municipais.  

 As dificuldades de aprovação desses planos, bem como sua execução, estão diretamente 

ligadas à falta de colaboração da União para com os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

comprometendo a sua autonomia. Na contramão do que o PNE precisa, “O PNE deve ser 

observado como política de Estado em que a União, os Estados e os Municípios, através do 

regime de colaboração, estabelecido na Constituição Federal, trabalhariam juntos para a 

execução das metas estabelecidas pelo PNE” (BRASIL, 2010, p.123).  

 A avaliação do PNE (2001-2010) foi realizada com base em informações adquiridas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), que registrava os pontos 

positivos e negativos. Segundo Didonet (2000), foi ponto positivo ter sido aprovado pelo 

Congresso Nacional e possuir força de lei, contemplando todos os níveis e modalidades de 

educação e os âmbitos de aprendizagens, da gestão e financiamento e da avaliação e, ainda, ter 

o acompanhamento do Poder Legislativo e da sociedade civil. Já o ponto negativo foram as 

dificuldades enfrentadas para o cumprimento das metas estabelecidas, que estiveram pautadas 

nos recursos insuficientes para dar suporte ao plano.  

 No caso da Educação Infantil e do trabalho docente, conforme relata Didonet (2000), as 

diretrizes e os objetivos das metas evidenciavam que o PNE deveria oferecer uma educação de 

qualidade para todos. Para a Educação Infantil, o ponto positivo foi torná-la efetiva como 

primeira etapa da educação básica e para o trabalho docente foi a criação de metas que falam 

sobre a valorização do profissional. Porém, em todas as categorias ou modalidades apresentadas 

no plano e aqui relatadas, os pontos negativos foram as dificuldades concentradas na parceria 
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entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no sentido de atender as especificidades do 

plano, especialmente a Educação Infantil e o trabalho docente. Além disso, os vetos 

presidenciais e a escassez do repasse de recursos financeiros destinados à primeira fase da 

educação básica dificultavam que os objetivos dessas metas fossem alcançados.  

 Mediante os avanços para superar as dificuldades de cumprimento da Meta 15 em 

regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o Decreto n.° 

8.752, de 9 de maio de 2016 (BRASIL, 2016), institui a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica. Esse decreto foi uma construção coletiva que tem como 

ponto principal assegurar a coerência na formação inicial do profissional de educação.  

 Outra forma que o governo encontrou para alcançar a Meta 15 foi criar programas como 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), 

entre outros. Os programas foram ofertados para os professores da educação básica para lhes 

garantir uma formação adequada ao seu atual exercício do magistério.  

 A valorização profissional e a formação para professores são essenciais para uma 

mudança significativa, entretanto, é preciso que ocorram transformações na Educação Infantil. 

As mudanças necessárias na primeira fase da educação básica são influenciadas por fatores 

econômicos, políticos, sociais e culturais do país. Sendo assim, considerando a atual conjuntura 

da educação brasileira, em especial a educação na infância, pode-se concluir que existem muitos 

desafios propostos pelo dinamismo do processo de educar. 

 Ao analisar como as políticas públicas apresentam questões relacionadas à Educação 

Infantil e ao trabalho docente, percebe-se que diversos fatores podem influenciar o processo de 

implementação de políticas de Estado para a valorização da educação básica e do trabalho do 

professor. Portanto, é de suma importância a implementação de políticas mais consistentes, que 

venham contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Infantil, bem como intervir no 

processo de formação de profissionais, para que, dessa forma, priorizem a qualidade desse nível 

de ensino. 

 O maior objetivo da avaliação do PNE (2001-2010) foi refletir sobre os desafios e 

dificuldades encontradas no decênio e, mediante essa reflexão, elaborar novas metas e 

estratégias para a criação do novo PNE para vigorar de 2011 a 2020, embora sua efetivação só 

tenha acontecido a partir de 2014, como será visto a seguir.  

 
2.3 Do projeto de lei (2011 – 2020) ao novo PNE (2014 – 2024) 

 

 A análise e a avaliação do PNE (2001-2010) levantaram reflexões quanto à criação do 
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novo PNE (2011-2020). O PNE, por ser decenal, não estava sujeito a um determinado plano de 

governo, mas deveria ser, sim, um plano de Estado, ou seja, um plano que levasse em 

consideração os anseios da população.  

 Diante disso, após a análise do desenvolvimento do PNE (2001-2010), foi exposto como 

ponto mais crítico da discussão o não reconhecimento do plano como política de Estado, pois 

ocorreu o não cumprimento de algumas metas e estratégias propostas. 

 Segundo Dourado (2017, p. 37), no governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), o 

PNE (2001-2010), “também não se configurou como o Epicentro das políticas educacionais, 

ainda que muitas das políticas efetivadas tivessem contribuído para atingir as metas do PNE”. 

 Por outro lado, uma das principais mudanças ocorridas com o PNE foi a criação do 

FUNDEB8 que, segundo Dourado (2011), foi destinado para o custo do aluno nas escolas e para 

a valorização dos profissionais, principalmente da Educação Infantil, promovendo, assim, a 

formação inicial e continuada.  

 Diante disso, em 2010, ainda no governo Lula (2º mandato), o MEC norteou a proposta 

do novo PNE para o decênio de 2011 a 2020, com o objetivo de sanar as dificuldades 

encontradas no plano anterior, ampliar o atendimento e melhorar a qualidade na educação em 

nosso país.  

 Em 2010, o Projeto de Lei (PL) n.º 8.035/2010, que trata da aprovação do PNE para o 

decênio 2011-2020, foi encaminhado para o Congresso e aprovado em dezembro de 2010. Este 

propôs dez diretrizes importantes:  

 

 

A erradicação do analfabetismo e universalização do ensino escolar; a superação das 

desigualdades educacionais; melhoria da qualidade do ensino; formação para o 

trabalho; promoção da sustentabilidade socioambiental; promoção humanística, 

científica e tecnológica do país; estabelecimento de metas de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto; valorização dos 

profissionais da educação; difusão dos princípios de equidade; respeito à diversidade 

e gestão democrática da educação. (BRASIL, 2010, p.19) 

  

 

 A proposta de Projeto de Lei veio a partir de reflexões do que está definido no artigo 

214 da CF de 1988 e da Emenda Constitucional n.º 59 de 2009 (EC n.º 59/2009). Segundo o 

documento, o Projeto de Lei (PL) estabeleceu metas para aplicação do investimento do PIB 

para a educação, facilitando o cumprimento de outras metas e estratégias que ainda não estavam 

                                                           
8 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, 

num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 

da Constituição Federal.  
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concluídas. Outro aspecto importante do PL foi a sua redução, o que deixou mais prático e 

objetivo.  

 Quanto à elaboração do novo PNE (2011-2020), este, como o anterior, teve uma longa 

trajetória de disputas e intensos debates e negociações com entidades públicas, privadas, 

Câmara e Senado Federal. Segundo Dourado (2017), alguns órgãos, como Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), Conselho Nacional de Educação (CNE), Confederação 

Nacional de Trabalhadores em Educação (CNTE), Fórum Nacional de Educação (FNE), entre 

outros, contribuíram para a apresentação de emendas, mobilizações, manifestações e elaboração 

de documentos e notas públicas referentes à elaboração do PNE (2011-2020). 

 A partir de todas as inferências e tramitações na Câmara e no Senado, em 2014, foi 

aprovado o PNE (2014-2024). Ainda segundo Dourado (2017), os principais desafios do atual 

plano são a materialização do PNE, mediante as condições econômicas e políticas, e a 

ampliação dos recursos para a educação.  

 A primeira meta do atual PNE referia-se à Educação Infantil, que tinha como objetivo 

universalizá-la até 2016 na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar 

a oferta de atendimento às crianças de zero a três anos, até o final da sua vigência, em 2024.  

 Levando-se em consideração a EC n.º 59/2009, o atendimento das crianças de zero a 

três anos não é obrigatório, embora isso não impeça a dedicação para se alcançar as metas de 

50% desse atendimento até o final de vigência do atual plano, sendo indispensável para a 

sociedade. Isso porque, como prevê a CF de 1988, é direito da criança ter esse espaço garantido.  

 Ao tratar da Meta 1, sobre a Educação Infantil, um dos maiores desafios é alcançar a 

universalização do atendimento de crianças de 4 e 5 anos, cuja inserção na escola passa a ser 

obrigatória. Dessa forma, cabe à família e ao Estado garantir o atendimento a essas crianças. 

Com a antecipação para quatro anos da obrigatoriedade do acesso à escola, possibilitar-se-á o 

auxílio para cumprimento da Meta 5, que é garantir a alfabetização das crianças até o terceiro 

ano do ensino fundamental.  

 As estratégias estipuladas para a Meta 1 não são capazes de garantir por si os avanços 

dessa meta, uma vez que o seu sucesso está interligado ao sucesso de outras metas previstas no 

PNE. São elas Meta 15 e 16, que tratam da formação inicial e continuada; Meta 17, que se refere 

à valorização dos profissionais do magistério; a Meta 18, que assegura o plano de carreira; e, 

por fim, a Meta 20, que trata da ampliação dos investimentos públicos em educação pública. 

Portanto, todas as metas referem-se ao trabalho docente e ao financiamento da educação básica.  

 A análise da Meta 15, relacionada à formação específica do professor da educação 

básica, traz preocupação, visto que propõe o prazo de um ano de vigência do plano para a 
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efetivação do ensino superior em sua área de atuação para todos os professores da educação 

básica. Já a Meta 16 apresenta propostas de formação continuada para professores da educação 

básica, de alcançar 50% dos professores com formação continuada na sua área de atuação até o 

final do decênio em 2024. As metas voltadas para a formação docente impactam na qualidade 

do ensino ofertado em todos os níveis e modalidades de ensino, por isso, a preocupação em 

garantir sua efetivação. 

 As metas 17 e 18, segundo o documento do PNE (2014-2024), abordam a valorização 

do profissional do magistério das redes públicas da educação básica até o final do sexto ano de 

vigência, assegurando, nos dois primeiros anos, o plano de carreira do profissional da educação 

básica em escolas públicas. Para isso, toma-se como referência o piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, regulamentado pela Lei Federal n.º 

11.738, de julho de 2008.   

 A lei do piso salarial é uma grande conquista, resultado de uma luta árdua por melhores 

condições de trabalho e valorização pelo trabalho realizado como base de todas as profissões. 

No entanto, mesmo sendo uma conquista considerável, essas metas nem sempre são respeitadas. 

O trabalho docente na Educação Infantil fica destinado a cargo dos municípios, que, amparados 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal9, reduzem gastos com o profissional da educação para 

assegurar a manutenção dos cofres públicos.  

 Questões voltadas à valorização profissional e ao plano de carreira são fatores que 

preocupam os especialistas e pesquisadores das universidades, segundo Oliveira, Oliveira e 

Vieira (2012), devido à redução considerável de estudantes nos cursos de licenciatura. A 

profissão do professor não se encontra entre as mais desejadas, sendo isso justificado a partir 

da precariedade, intensificação e desvalorização da profissão do magistério.  

  A Meta 17 propõe equiparar o salário dos professores, até o sexto ano de sua vigência, 

com os demais profissionais com escolaridade equivalente. O indicador 17 do portal do MEC 

traz uma porcentagem de 81, 3% de profissionais que possuem o salário equiparado. Essa meta 

é o resultado de muita “luta dos profissionais da educação, em busca de uma política de 

valorização do magistério ao articular salário, carreira e condições de trabalho” (DOURADO, 

2017, p.146).  

 Entretanto, o processo de avaliação adotada pelo INEP, segundo Dourado (2017), foi 

distorcido, pois o órgão realiza a pesquisa pautado em uma remuneração média equivocada, 

                                                           
9 Ao lado da Lei Orçamentária do município, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) 

é essencial na administração das contas públicas, ao estabelecer um limite para os gastos que podem ser feitos 

pelas prefeituras, impondo controle e transparência às despesas municipais.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
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analisando ganhos de professores com ensino médio. A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) traça uma discussão frente à remuneração apresentada 

pelos gráficos do INEP e propõe uma discussão de que não basta apenas piso elevado, mas sim 

uma carreira qualificada, que projete benefícios. 

 A Meta 18, referente ao plano de carreira do professor da educação básica10, dispõe 

ajustes quanto à forma em que foram firmados para que o professor tenha seu direito garantido, 

entre eles a complementação de recursos pela União e o reajuste anual do piso do professor. 

 Ainda segundo Dourado (2017),  o eixo central da luta pela valorização do trabalho 

docente é a discussão articulada entre formação, remuneração, carreira, condições de trabalho 

e saúde, que são requisitos indispensáveis para a realização de um trabalho de qualidade.  

 A proposta da Meta 20 do PNE (2014-2024) traz, para o prazo de cinco anos de vigência, 

um aumento de 7% (sete por cento) do PIB do país destinado à educação. E até o final da 

vigência desse plano, a porcentagem destinada à educação deve chegar a 10% (dez por cento). 

 Assim, a Meta 20 tem um importante papel em auxiliar na redistribuição dos recursos, 

na discussão em torno do novo FUNDEB e nas discussões quanto ao salário dos professores e 

melhoria no processo de gestão. Assim, os desafios para materialização do atual PNE são 

diversos, principalmente ao se considerar a atual situação política e econômica que o país tem 

enfrentado. 

 Na defesa e na busca pela materialização do plano, Dourado (2017) relata que é 

fundamental resgatar a importância de Conferências Nacionais de Educação, especialmente o 

Conselho Nacional de Entidades Básicas (CONEB) e a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), precedidas por instâncias distritais, estaduais, regionais e municipais.   

 Contudo, em decorrência das mudanças no governo federal, pós-golpe, não se 

reconhecia a legitimidade do Fórum Nacional de Educação (FNE), constituído por Michel 

Miguel Elias Temer Lulia e José Mendonça Bezerra Filho. Consequentemente, a CONAE, sob 

a supervisão do MEC, também não foi reconhecida. Entidades educacionais e movimentos 

sociais passaram a organizar outra conferência denominada de Conferência Nacional Popular 

de Educação (CONAPE). Essa decisão foi uma convocação à retomada da democracia no país 

e das vozes da sociedade civil organizada por meio dos movimentos sociais e das entidades 

educacionais, uma reafirmação do compromisso com uma educação verdadeiramente 

transformadora. Nos períodos de 24 a 26 de maio de 2018, em Belo Horizonte, MG, aconteceu 

um encontro com instituições educacionais preocupadas em defender o direito à educação 

                                                           
10 A SASE/MEC desenvolveu um Sistema de Apoio à Gestão de Planos de Carreira e Remuneração visando 

auxiliar as secretarias estaduais e municipais na elaboração ou reelaboração dos planos de carreira e remuneração 

para profissionais da educação. (DOURADO, 2017, p.149)  
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pública, gratuita, laica e de qualidade para todo cidadão.  

 Com o governo de Michel Temer, a Meta 20 está cada dia mais difícil de ser 

concretizada, devido à aprovação da PEC 241/16 (PEC do teto dos gastos). Esta apresenta uma 

proposta de Emenda Constitucional alterando o ato das disposições Constitucionais Transitórias 

para instituir o Novo Regime Fiscal, que suspende os investimentos destinados à saúde e à 

educação.  

 Segundo Amaral (2014), é necessário superar as metas do PNE, mas a principal delas é 

a Meta 20 do financiamento, tendo em vista os cortes que a pasta da Educação sofreu nesses 

últimos anos. 

 Assim, para que seja garantido o atendimento à criança, é preciso, antes disso, garantir 

a qualidade desse atendimento, a partir de um ambiente seguro, materiais adequados e 

profissionais que sejam preparados para o atendimento das crianças de zero a cinco anos na 

Educação Infantil.  

 Quanto ao trabalho docente na Educação Infantil, este está previsto no PNE, quando 

relata sobre a valorização do profissional e do incentivo a uma formação inicial e continuada 

expandindo sua oferta, mas, para isso, é preciso uma política consistente para a Educação 

Infantil. Desse modo, é necessário “expandir e fortalecer a rede física enfrentando as 

desigualdades inter-regionais” (DOURADO, 2017, p.79), estabelecendo um padrão de 

qualidade e políticas de valorização profissional da educação que atua com faixa etária de 

crianças de 0 a 5 anos.  

 No Brasil, os sistemas públicos têm tratado de forma perversa os professores e a 

população escolar. Isso se manifesta de diferentes maneiras, pela falta de manutenção dos 

prédios escolares, pela escassez de recursos materiais e humanos na maioria das escolas, pelo 

desperdício dos poucos recursos financeiros existentes, pela má distribuição da rede física de 

instituições escolares, pela ausência de políticas educacionais consistentes que resistam às 

mudanças de governo. 

  Para garantir que o investimento seja destinado à educação e para organizar a 

distribuição dos recursos, foram criadas estratégias que definem ações básicas para sua 

efetivação. Dessa forma, advindo do PNE, serão vistas a seguir metas e estratégias dos Planos 

Estadual e Municipal de Educação em Goiás, que tratam sobre o trabalho docente.  

 

  

2.4 Os Planos Estadual e Municipal de Educação em Goiás 
 

 

 Conforme o previsto na CF de 1988, artigo 211, e na LDB 9.394/96, artigo 8º, que 
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abordam a colaboração entre os entes federados União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, o governo do estado de Goiás deve fortalecer, em regime de parceria com seus 

municípios, a criação de políticas de Estado voltadas para a educação, tanto no financiamento 

quanto na gestão. 

 A Lei n.º 10.172, de 2001, que instituiu o PNE para o período de 2001 a 2010, 

estabeleceu um prazo de um ano para que estados, Distrito Federal e municípios elaborassem 

seus respectivos planos com base no PNE.   

 Sendo assim, o Estado de Goiás elaborou o seu documento do Plano Estadual de 

Educação (PEE) de 2008-2017, com a participação de várias instituições que integram o Fórum 

Estadual de Educação (FEE), sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação. Dessa 

forma, explicitam-se os parâmetros das ações do poder público no âmbito da educação do 

Estado de Goiás e de seus atuais 246 municípios. 

  O discurso presente no documento PEE (2008-2017) foi uma prioridade estratégica para 

o projeto de crescimento e de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do Estado 

e constitui-se no eixo central de sustentação da política pública, tendo em vista a superação da 

histórica desigualdade social.  

 Por sua vez, o documento referente ao PME de Goiânia (2004-2014) foi o resultado de 

uma ação coletiva das instituições que compõem o Fórum Municipal de Educação (FME). Esse 

documento parte do pressuposto de que não se muda o quadro educacional de uma cidade 

apenas com leis e decretos, mas, sim, com a participação efetiva da maioria dos segmentos que 

concebem a educação como um campo estratégico de desenvolvimento humano e social. 

 Segundo Saviani (2007) e Gadotti (2006), os PMEs constituem-se instrumentos de 

grande importância para a implantação e gestão de sistemas municipais de ensino, porém, não 

se configuram como exigência legal.  

 Dessa forma, o estado e os municípios devem criar seus planos em colaboração, com o 

objetivo comum de proporcionar uma educação pública de qualidade para todos. Mas, de 

acordo com os desencontros das datas de aprovação dos planos, essa parceria nem sempre 

aconteceu, o que dificulta a efetivação de algumas ações mais abrangentes, como será 

apresentado a seguir.   

 

 

2.4.1 O Plano Estadual de Educação (2008-2017) 

 

 

 O Plano Estadual de Educação de Goiás (2008- 2017) foi elaborado em 2003, revisto 
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em 2006 e tramitou para a aprovação somente em 2008. Sendo assim, onze instituições e 

entidades que compõem o FEE suscitaram, em 2007, o processo de atualização dos dados 

educacionais, objetivos e metas a partir de mudanças no cenário atual. Com isso, foram 

inevitáveis a superação de algumas metas estabelecidas e a retomada do estudo de novas ações 

para garantir a execução do novo PEE (2008-2017). 

 Atendendo a essa obrigação, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

desencadeou o processo de discussão na Comissão de Educação, Cultura e Esportes da 

Assembleia Legislativa, por meio de uma audiência pública sobre o plano. Nessa audiência, 

foram definidas as instituições que deveriam compor a Comissão Organizadora do Plano, quais 

sejam: Associação Goiana dos Municípios (AGM), Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa (CE), Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO), Conselho 

Estadual de Educação (CEE), Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP), 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (SECTEC), Secretaria de 

Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia (SME), Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (SINPRO), União Nacional dos 

Estudantes (UNE), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

 Em maio de 2002, a Secretaria de Estado da Educação iniciou os contatos para o 

princípio dos trabalhos, apresentando ao Conselho Estadual de Educação a trajetória histórica 

da construção do PEE. Ainda naquele ano, foi realizado o “Dia D da Escola”, em que todas as 

escolas, juntamente com os pais e a comunidade, responderiam a questões pré-estabelecidas:  

 

 

• Que escola temos? O que ela tem de bom? O que não está bom? • O que queremos 

que permaneça? O que queremos mudar? Aonde queremos chegar? Quando? • O que 

fazer? Como fazer? Quem vai fazer? Quem tem de fazer? Quem deve fazer? • Quem 

acompanhará a execução do plano? Quem vai cobrar? (GOIÁS, 2008, p.11). 

 

 

 Os debates aconteceram durante todo o dia de atendimento nas instituições de ensino, 

contando com as parcerias dos servidores da Secretaria de Estado de Educação (SEE), 

professores, pais e comunidade escolar. Segundo documento-base do PEE de Goiás (GOIÁS, 

2008), o “Dia D da Escola” mobilizou 60% dos pais, o que para a SEDUCE foi um grande 

avanço para o processo democrático das políticas de Estado.  

 Logo após o “Dia D da Escola”, que teve o importante papel no processo de investigação 

dos critérios para a criação das diretrizes, objetivos, metas e estratégias do PEE de 2008-2017, 

ocorreram seminários organizados pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 
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(UNCME), Goiás; União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Goiás; 

Conselho Estadual de Educação (CEE). Mesmo com ações significativas através da 

participação dos pais, comunidade e instituições, o PEE não conseguiu sair do papel, ficando 

estagnado por um período de quatro anos, de 2002 a 2006.  

 A SEE, em outubro de 2006, reuniu-se com o FEE para retomar a movimentação do 

processo do PEE e, nesse sentido, foi necessária a atualização dos dados educacionais, 

direcionando o novo documento ao Gabinete Civil. 

 O Gabinete Civil, em outubro de 2007, enviou ofício à SEE solicitando uma nova 

atualização dos dados educacionais originados no período 2006-2007, justificando que, nesse 

período, foram divulgados pelo MEC/INEP os dados do Censo Educacional 2005. Tendo como 

base o atraso da consolidação do PEE, foi criada uma Comissão Revisora em 2007. 

 No entanto, o PEE (2008-2017) foi importante para a história da educação em Goiás, 

por se estabelecer como instrumento legal e socialmente balizador dos planos de Estado e dos 

planos municipais de educação. Dessa forma, ele contribuiu para a intensificação das ações 

parceiras na execução dos programas educacionais, tendo como objetivo maior a educação com 

qualidade para todos os cidadãos.  

 Segundo o documento referente ao PEE (GOIÁS, 2008), o processo de construção 

coletiva do plano se desenvolveu-se mediante a realização de debates nas unidades escolares e 

subsecretarias municipais e regionais. A formação da comissão foi composta por 23 entidades 

e órgãos que auxiliaram na elaboração do PEE (2008-2017).   

 O PEE (2008-2017) possui vigência de dez anos para a realização das metas e estratégias 

estabelecidas. Assim, a criação do PEE representa uma grande conquista para a educação, visto 

que o plano se constitui como um plano de Estado e não de governo, porque passa por dois 

governos estaduais, o que dificulta a relação de interesses com fins de promoção política 

partidária, mas impõe-se como política educacional na base de conquista coletiva da sociedade 

civil.  

 Os parâmetros mínimos para implementação do PEE deveriam respeitar os objetivos e 

as metas contidas no PNE (2014-2024). Desse modo, os planos estaduais e municipais deveriam 

garantir objetivos e prioridades do PNE sem perder a identidade dos estados e municípios. Com 

isso, segundo o documento que trata sobre PEE (GOIÁS, 2008), há o anseio de extrapolar os 

objetivos e metas expostos no PNE.  

  A criação dos objetivos gerais do PEE (2008-2017) não deve ser aleatória ao PNE, 

devendo seguir a mesma lógica e sempre à vontade para ampliar, nunca para modificar. 

Segundo o documento PEE (2008-2017), os objetivos são: “Elevação global da escolaridade da 
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população; Melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis; Redução das desigualdades 

sociais e regionais na educação pública; e Democratização da gestão do ensino público 

(GOIÁS, 2008, p.16).  

 Objetivos permanentes do PEE são: 
 

 

1. Erradicar o analfabetismo; 2. Aumentar o nível de escolaridade da população; 3. 

Universalizar a educação básica; 4. Implantar, gradativamente, a jornada de tempo 

integral, com três refeições diárias; 5. Garantir o fornecimento de merenda escolar 

para o ensino médio; 6. Assegurar o fornecimento do livro didático para a educação 

básica; 7. Garantir padrões mínimos de infraestrutura e qualidade para todos; 8. 

Valorizar e qualificar os profissionais da educação, inclusive com implantação 

de planos de carreira próprios em todos os municípios; 9. Garantir efetiva gestão 

democrática em todos os níveis e modalidades educacionais; 10. Manter, em parceria 

com a União e Municípios, os programas sociais de renda mínima. (GOIÁS, 2008, 

p.17; grifo nosso). 

 

 

 O PEE possui objetivos permanentes, estando relacionadas, dentre eles, as condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente, como grifado na citação anterior. A valorização e a 

qualificação do profissional da educação básica perpassam por movimentos de lutas de 

estudiosos e pesquisadores da educação em prol de oportunidades de formação, valorização e 

condições de trabalho. 

 Dessa forma, o trabalho docente na Educação Infantil, mesmo não sendo prioridade do 

Estado, aparece articulado com o município em busca de condições que garantam o atendimento 

às crianças. Lamentavelmente, mesmo que de forma menos explícita, fatores assistencialistas e 

higienistas ainda persistem, o que desprofissionaliza o trabalho docente na primeira fase da 

educação básica.  

 Como o PNE, o PEE (2008-2017) estabeleceu também o diagnóstico e as diretrizes para 

a Educação Infantil, levando em consideração o ordenamento maior das leis do país. Apesar de 

o PEE (2008-2017) apresentar a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, ele 

deixa claro que tal nível fica a cargo dos municípios:  

 

 

Dessa forma, tal atendimento educacional deve ser efetivado, para garantir o que está 

explicitado no art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece também, 

no art. 211, a oferta da educação infantil como uma das prioridades dos municípios, 

sendo esse nível obrigação e prioridade municipal. (GOIÁS, 2008. p.18) 

 

 

 A oferta da Educação Infantil como prioridade dos municípios é recente e também 

apresentada no artigo 11, inciso V, da LDB de 1996. A partir do diagnóstico elaborado pelo 

PEE (2008-2017), uma quantidade significativa de instituições de Educação Infantil do 

município de Goiânia não oferece condições adequadas para o atendimento às crianças. O 
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diagnóstico esclarece ainda que os Centros Municipais de Educação Infantil de Goiânia 

(CMEIs) possuem uma estrutura física de placas de amianto, que deixa a desejar quanto à 

qualidade do ambiente de trabalho do professor e do atendimento às crianças. 

 Observando a precariedade da estrutura física dos prédios públicos e a escassez de vagas 

ofertadas devido a poucas unidades de atendimento à criança, o PNE (2014-2024) estabelece 

metas e estratégias para a Educação Infantil com determinação de, no máximo, um ano, 

devendo serem elaboradas junto com a comunidade e órgãos competentes. Desse modo, o PME 

deve buscar soluções para os problemas mais emergenciais.  

 A criação dos Conselhos Municipais de Educação e dos Fóruns Municipais de Educação 

sinalizou positivamente para o desenvolvimento de uma política para a Educação Infantil, 

implementando o Regime de Colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. Com isso, estabeleceram-se parâmetros de divisão de responsabilidade, criando 

normas comuns e, sobretudo, planejando conjuntamente o ensino fundamental, de modo a 

garantir padrões de qualidade em instituições públicas e privadas, que assegurem a efetivação 

do atendimento.  

 No entanto, de acordo com a disparidade das datas de aprovação do PEE (2008-2017) e 

do PME (2004-2014), percebe-se que não aconteceu uma parceria entre os órgãos estaduais e 

municipais. 

 Essa inferência pode ser feita diante de fato semelhante ao ocorrido no momento do 

processo de elaboração do PME (2015-2025), quando o presidente do FME convidou 

representantes da SEE de Goiás e nenhum representante compareceu, conforme registro da Ata 

n.º 003, de maio de 2014 (GOIÂNIA, 2014, Ata n.º 003). 

 No próximo seguimento, será apresentado o primeiro PME de Goiânia (2004-2014). 

 

 

2.4.2 O Plano Municipal de Educação (2004-2014) 
 

 

 

 O processo de criação do PME de Goiânia é melhor compreendido mediante o 

conhecimento das características históricas, políticas, econômicas e sociais desse município, 

lócus dessa pesquisa.  

 Goiânia é uma cidade relativamente nova, projetada para ser a capital do Estado de 

Goiás e para atender, em média, cinquenta mil habitantes. Foi inaugurada em 1937, quatro anos 

após seu decreto de criação de 1933. Hoje, conta com mais de um milhão de habitantes e com 

uma perspectiva de crescimento acelerado. 
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 A análise do histórico do PME (2004-2014), mostra que a gestão da cidade, durante 

todos os anos, preocupou-se em sua maioria priorizar o atendimento dos interesses de uma 

pequena parte da população. Assim, os grupos sociais têm sido excluídos das riquezas 

produzidas por essa sociedade, tanto no campo econômico quanto no sociocultural. “Esses 

problemas sociais impactam na educação ofertada pelo município” (GOIÂNIA, 2015b, p. 3). 

 Dessa forma, segundo relatos descritivos do histórico do PME (2015-2025), o mesmo 

tem o grande desafio de proporcionar mudanças na forma de gerir a educação no município, de 

modo a garantir a inclusão das populações excluídas e a melhorar a qualidade da educação 

ofertada a todos os habitantes da cidade.  

 Então, para atingir os objetivos do PME (2004-2014), foi preciso que o poder público 

não só desenvolvesse políticas garantindo às pessoas condições materiais e subjetivas, mas 

também que o processo educativo tivesse como eixo norteador, o desenvolvimento humano de 

todos os sujeitos desse município. 

 A elaboração do documento do PME (2004-2014) teve por base a responsabilidade 

social, cujo eixo central do trabalho foi o desenvolvimento da educação como promotora de 

uma sociedade mais igualitária (GOIÂNIA, 2004). Cabe ainda reconhecer que a educação 

cumpre um importante papel no desenvolvimento humano e social, na construção da cidadania, 

na garantia da qualidade de vida dos sujeitos, tanto em seus aspectos individuais quanto no 

coletivo. 

 Mas, para colocar em vigor o critério do PNE (2001-2010), que estipulava a criação do 

PME após um ano de sua aprovação, foram imprescindíveis a organização de comissões, a 

criação e a execução do PME. Sendo assim, o prefeito de Goiânia, em outubro de 2002, 

promulgou um decreto reativando o FME, no intuito imediato de elaboração do PME, que 

entraria em vigor dois anos depois, sendo então aprovado em 2004. 

 Segundo registros das atas (2014), explicam que no ano de 2004 foi formada uma 

comissão de elaboração do PME (2004-2014), essa comissão foi formada pelo o FME, que 

começaram a se reunir-se ordinariamente em agosto de 2002 Goiânia. Em seguida, os 

componentes do FME se dividiram-se em grupos de trabalho por temáticas, de acordo com a 

organização do PNE (2001-2010). Esses grupos se responsabilizaram pela articulação com 

outros segmentos da sociedade envolvidos com a área, para o levantamento do diagnóstico e 

para a elaboração das diretrizes, objetivos e metas.  

 Posteriormente à elaboração de uma proposta inicial, os grupos apresentaram, para o 

FME, os resultados do trabalho. Em um momento de discussão e debates sobre as propostas 

elaboradas, foram sugeridas algumas alterações e redimensionamento de cada parte do PME de 
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2004-2014. 

 Segundo o documento da criação do PME (GOIÂNIA, 2004), nos dias 29 e 30 de agosto 

de 2003, a proposta desse Plano foi apresentada no Congresso Municipal de Educação, com a 

participação de 300 trezentas pessoas representando as mais diversas organizações da sociedade 

civil e do Estado, envolvidas diretamente com a educação. Após o debate ocorrido durante o 

Congresso, a proposta do PME foi encaminhada para o prefeito de Goiânia e, em seguida, para 

a Câmara Municipal. 

 O PME (2004-2014) seguiu a mesma estrutura do PNE (2001-2010), que abordou os 

eixos em três dimensões: diagnóstico, diretrizes e metas. O FME seguiu os níveis e modalidades 

que constaram do PNE (2001-2010), com exceção da Educação Indígena, que não apresenta 

demanda no município de Goiânia.  

 O FME, além de direcionar os trabalhos, deve ficar atento e observar se as metas foram 

compatíveis com sua capacidade orçamentária e, nesse sentido, garantir o regime de 

colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 Quanto às instituições de Educação Infantil, segundo o documento ECA, Brasil (1990), 

tiveram papel complementar ao da família no que compete à educação das crianças. Sua 

identidade deve se assentar na corresponsabilidade entre poder público e família, de modo a 

proporcionar experiências significativas, promovendo o bem-estar da criança, reconhecendo 

suas necessidades e interesses, no contexto das exigências educativas postas pela sociedade.

 Dessa forma, segundo o PME (2004-2014), a primeira meta refere-se à Educação 

Infantil e segue os documentos mandatários (CF/88, ECA/90, LDB/96), entre outros. A 

principal preocupação em relação à Educação Infantil apresentada nesse Plano foi a urgência 

na ampliação do atendimento às crianças de 0 a 6 anos, definindo como estratégia a urgência 

na construção de mais CMEIs, conforme se apresenta na descrição do PME (2004-2014):  

 

 

Em Goiânia, entretanto, enfrentamos ainda grandes desafios nesse segmento da 

Educação Infantil. Um desses desafios é a grande demanda por ampliação de vagas 

que pode ser constatada pelas listas de espera dos 32 CMEIs (1.920 crianças de 0 a 3 

anos e 960 crianças de 4 a 6 anos) e, ainda, pelas 235 solicitações de construção de 

CMEI, apresentadas durante as primeiras plenárias do Orçamento Participativo (OP) 

da Gestão 2001-2004, realizadas em 2001. (GOIÂNIA, 2004, p. 30) 

 

 

 É importante ressaltar que esse problema teve impactos diretos no setor financeiro da 

prefeitura e que investimentos foram necessários não só para a ampliação desse atendimento, 

como também para a melhoria da sua qualidade. Isso porque algumas instituições encontravam-

se em situações inaceitáveis para o atendimento às crianças.  
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 O documento PME (2004-2014) constata que a redistribuição dos recursos financeiros 

pelo Fundef não contemplava, na época, essa etapa da educação básica. Daí, a Educação Infantil 

enfrentar muitos problemas, como: inadequação dos prédios e dos equipamentos; falta de 

materiais pedagógicos e de qualificação dos profissionais para atuar neste segmento; e 

dificuldade no processo de regularização das instituições.  

 Dessa forma, além das adequações necessárias para o atendimento às crianças, o PME 

de Goiânia se preocupava-se com a Educação Infantil que, por muitos anos, sofreu o processo 

de exclusão social. Por isso, mediante políticas específicas, essa fase poderia promover uma 

educação de qualidade para as crianças em todos os âmbitos.  

 Segundo registros do PME (2004-2014), a construção de objetivos e metas não 

aconteceu com tanta facilidade, pois muitos foram os desafios encontrados, sendo um deles a 

falta de recursos financeiros, que faz com que as situações precárias se estendam-se por mais 

tempo do que o previsto nos planos. Desta forma, segundo Oliveira, Oliveira e Vieira (2012), 

as questões referem-se ao trabalho docente, falta de qualificação de professores, política 

salarial, condições de trabalho, garantia de padrões mínimos de condições físicas, 

equipamentos, materiais pedagógicos, vivenciais, culturais e de lazer, impactam diretamente no 

trabalho do professor.  

 Na descrição, o documento do PME (2004-2014) estabeleceu 31 objetivos e metas para 

Educação Infantil, desde assuntos como ampliação de oferta de vagas, vigência do plano, 

reforma e construção de prédios, formação inicial e continuada dos professores que atuam na 

Educação Infantil, questões relacionadas ao currículo, alimentação, higiene que garantam a 

educação de qualidade para as crianças.  

 O quarto tópico do PME (2004-2014) corresponde à formação e valorização dos 

trabalhadores da educação básica que, segundo descrição do PME (GOIÂNIA, 2004), prevê a 

formação dos professores da educação básica realizada em universidades, em institutos 

superiores de educação, em outras instituições de ensino superior (faculdades integradas, 

faculdades isoladas), desde que devidamente credenciadas para este fim, e em escolas normais.  

 A baixa remuneração foi outro fator apresentado no documento PME (2004-2014), 

relatando que a profissão era pouco valorizada e, por muitas vezes, os profissionais 

necessitavam realizar múltiplas jornadas de trabalho para obter uma melhor remuneração. O 

plano apresentou, a partir desse argumento, a falta de uma política de valorização profissional 

consistente que qualificasse o esforço e a dedicação do profissional, proporcionando uma 

formação continuada.  

 A formação dos professores objetivou preparar os trabalhadores em educação para o 
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desenvolvimento humano e social dos educandos, tendo como referencial as diferentes fases da 

vida. 

 Para que as metas da Educação Infantil e o trabalho docente fossem alcançados, era 

necessária a definição de uma política de financiamento, com o intuito de viabilizar a 

valorização dos trabalhadores em educação e melhores condições de trabalho, os afastamentos 

remunerados para qualificação e para o processo formativo em serviço. No caso da rede pública, 

foi necessário também realizar concurso público para suprir déficits e coibir a terceirização. 

Com a exigência de uma reformulação do PME, a partir do novo PNE (2014-2024), o município 

se mobiliza-se para tal fim.  

 A análise do trabalho docente e a Educação Infantil nas políticas públicas passam pelo 

pressuposto de que movimento social ou educacional deve ser averiguado pela perspectiva das 

contradições, dos interesses distintos, das lutas encadeadas pelos movimentos sociais em 

movimentos históricos, considerando suas elaborações em suas inter-relações com o processo 

histórico. 

 Sobre a educação, a partir de 1980, mesmo passando por mudanças significativas, ainda 

cabe à União algumas competências de aspectos mais amplos, como a garantia de formação de 

professores em todo o território nacional, ao lado de uma efetiva valorização do magistério. 

Esse modelo neoliberal de educação, que perpetua até os dias atuais, impõe a hegemonia de 

uma racionalidade econômico-financeira excludente.   

 Dessa forma, no próximo capítulo, objetiva responder diretamente ao nosso problema 

de pesquisa, investiga quais as metas e estratégias que o PME (2015-2025) estabelece em 

relação ao trabalho docente e quais são os avanços e retrocessos desse plano considerando o 

PME (2004-2014) e o documento final do PME (2015-2025)? E também analisar o processo de 

elaboração do PME (2015-2025) e comparar as proposições referentes ao trabalho docente dos 

planos de (2004-2014) e do documento final do PME (2015-2025). 
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3 O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA (2015-2025) E O 

TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 

 O PME (2015-2025) foi decorrente de uma exigência da Lei n.º 13.005, de 25 de junho 

de 2014, cujo artigo 8º dispõe que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam 

elaborar seus correspondentes planos de educação. Assim, o atual PME de Goiânia teve o prazo 

de um ano, após a sua aprovação e a publicação da lei, para se adequar em consonância com as 

diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE (2014-2024).  

  O FME de Goiânia, órgão que tem como uma de suas atribuições a elaboração do PME, 

conforme foi apresentado no capítulo anterior, ciente da importância desse documento para a 

educação do município e do cumprimento da Lei Federal, iniciou, no dia 24 de março de 2014, 

o processo de avaliação e reelaboração do PME para o próximo decênio de (2015-2025). 

Conforme o Decreto n.° 1.585, de 18 de agosto de 2002, a SME de Goiânia referendou o FME 

como órgão legítimo para assumir esse trabalho, tendo em vista que sua composição era 

representativa dos diferentes segmentos envolvidos com a educação no município de Goiânia.  

 O FME de Goiânia iniciou seus trabalhos antes da aprovação do PNE no intuito de 

constituir as equipes de trabalho, priorizando o diagnóstico da realidade local, a fim de levantar 

subsídios para a reelaboração do plano que regeria a educação no município para o próximo 

decênio.  

 Sendo assim, este capítulo busca analisar o processo de elaboração do PME (2015-2025) 

e comparar as proposições referentes ao trabalho docente dos planos de (2004-2014) e do 

documento final do PME (2015-2025). 

 Dessa forma, inicialmente será apresentado o caminho metodológico para a pesquisa 

documental e, na sequência, o processo de avaliação e reelaboração do PME (2015); por fim, a 

análise das metas e estratégias relacionadas ao trabalho docente, propostas pelo PME (2015-

2025).  

 

 

3.1 O percurso metodológico da pesquisa documental 

 

 

 A pesquisa documental precisa estar atenta a questões que estão para além das palavras 

que compõem os documentos. Isso porque, segundo Shiroma, Campos e Garcia (2005), os 

textos documentais são produtos e produtores de orientações políticas. Sendo assim, um 

documento não deve ser analisado isoladamente, mas, sim, através de um contexto, observando 



72 

 

suas influências e contradições e articulando níveis macro e micro de análise. 

 Dessa forma, buscando atender ao objetivo desta pesquisa, deu-se início ao processo 

investigativo sobre a reelaboração do atual PME da Rede de Ensino de Goiânia (2015-2025), 

mediante visita ao Conselho Municipal de Educação de Goiânia (CME). Na ocasião, a 

pesquisadora, ao ser recebida pela recepcionista do local, obteve a informação de que o FME 

foi o responsável pela organização e execução de todo o processo de construção do PME de 

Goiânia (2015-2025). E como o FME de Goiânia fica localizado no mesmo prédio do CME11, 

não foi difícil o acesso para a obtenção dos dados. 

 Para a realização deste estudo, foi encaminhado pela pesquisadora um ofício ao 

presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação do Estado de Goiás 

(UNCME/Goiás) que, na ocasião, também era presidente do FME/Goiânia, solicitando a 

disponibilização de documentos referentes ao atual PME de Goiânia. Esses documentos 

compreendiam atas das reuniões da equipe técnica de reelaboração do PME, atas das audiências 

públicas e outros que se fizessem necessários (Anexo n.° 2). 

 Na semana posterior ao protocolo do Ofício 001/2017 (Anexo n.° 1), o presidente do 

FME marcou, pessoalmente, uma reunião para conhecer melhor o projeto de pesquisa e o seu 

respectivo objetivo. Esse primeiro contato foi bastante esclarecedor, pois o presidente adiantou 

que, devido a uma alta demanda de serviços, os documentos solicitados não se encontravam 

organizados para ser disponibilizados para a investigação e que isso demoraria um tempo 

considerável para ser feito. 

 Mediante o que havia sido repassado pelo presidente do FME, a pesquisadora se 

disponibilizou-se para organizar as pastas com o material. Assim, o trabalho voluntário para o 

FME, além de beneficiar a pesquisa, ajudaria na organização da documentação desse processo 

de reelaboração do PME (2015-2025).  

 A organização e a coleta de dados no FME duraram três dias, sendo disponibilizados 

apenas documentos em arquivo digital. Entre os documentos, constavam atas de reuniões, 

ofícios, memórias, convites e cronogramas dos grupos de trabalho. O quadro com o acervo pode 

ser conhecido nos Apêndices B e C desse trabalho. Ao todo, foram catalogadas 32 atas, 31 

ofícios, 35 ofícios-circular, duas memórias, dois convites, dois cronogramas de trabalho dos 

GTs. Esses documentos formaram a base de consulta para conhecimento e análise do processo 

de reelaboração do PME atual. Desses documentos, foram selecionadas 32 atas para fonte de 

consulta e análise.  

                                                           
11 Já existiram, segundo o presidente do Fórum, várias tentativas de se ter uma sede própria para o FME, mas todas 

falharam devido aos custos e despesas mensais.  
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 Seguem abaixo os quadros demonstrativos das 32 atas. 

 

Quadro 1 - Atas (2014) do FME no processo de avaliação do PME (2004-2014) 

PERÍODO DOCUMENTO  DESCRIÇÃO  

Março a Maio  Atas  

01, 02, 03 e 04 
 Planejamento, organização e discussão sobre a 

metodologia de trabalho das comissões 

organizadas para avaliar o PME (2004-2014). 

Agosto e Setembro Atas  

05, 06, 07 e 08 
 Formação das comissões de trabalho; 

 Apresentação da obtenção de dados das comissões 

temáticas; 

 Formação de uma comissão de apoio; 

 SASE/MEC convoca 10 municípios para 

formação, com o objetivo de subsidiar a 

construção do novo PME dos municípios.  

Dezembro Ata 09  Apresentação do cronograma de trabalho para a 

construção do novo PME (2015-2025); 

 Encerramento da avaliação do PME (2004-2014). 

Porém, nem todas as comissões concluíram os 

trabalhos.  

Fonte: A autora (2018).  

 

 

 Conforme se pode ver no quadro 1, foram encontradas nove atas que tratam sobre 

planejamento, organização, discussões e formação de comissões para a avaliação do PME 

(2004-2014).  

 No quadro 2 abaixo, pode-se observar a relação de atas, no total de 23, que registram a 

reelaboração do atual PME (2015-2025). 

 

Quadro 2 - Atas (2015a) do FME na reelaboração do PME (2015-2025) 

PERÍODO DOCUMENTO  DESCRIÇÃO  

Janeiro e Fevereiro Atas  

00112, 002 

 

 Histórico do trabalho realizado no ano de 2014; 

 Diagnóstico do PME; 

 Divisão de grupos de trabalho; 

Fevereiro e Março Atas 003, 004, 005, 

006 e 007 
 Análises das metas 1, 8, 9, 12, 15 e 16. 

Março e Abril Atas  

08, 09, 010 
 Análises e finalizações das metas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

15, 16 e 17. 

Abril Ata 011  Não foi encontrado registro de ata nos arquivos 

do FME. 

                                                           
12 A numeração das Atas (2015a) não possui o mesmo padrão numérico de casas decimais, em razão de ter sido 

redigidas por mais de uma pessoa.  
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Abril e maio Ata 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 018 
 Organização da estrutura da Conferência; 

 Análise das metas 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20. 

Junho Ata 019  Não foi encontrado registro de ata nos arquivos 

do FME. 

Agosto a Novembro Ata 020, 021, 022, 

023 
 Organização da agenda das reuniões do FME; 

 Seminário para acompanhamento da execução 

do PME; 

 Sugestão de cronograma de trabalho. 

Fonte: A autora (2018).  

 

 Para realizar a análise das atas, do documento do PME (2004-2014) e do atual PME 

(2015-2025), recorreu-se ao estudo do texto de Shiroma, Campos e Garcia (2005), que 

subsidiou a análise dos documentos, atentando-se para as contradições, vozes discordantes e as 

disputas de interesses que estão presentes no discurso.   

 Segundo as autoras, é preciso observar as intenções políticas por trás dos documentos, 

suas ambiguidades e disputas de poder. Diante disso, com o objetivo de compreender como 

ocorreu o processo de avaliação e reelaboração do PME de Goiânia (2015-2025), o segmento 

adiante descreve a atuação do FME, responsável por esse trabalho.  

 

 

3.2 A atuação do Fórum Municipal de Educação de Goiânia na Avaliação do PME (2004-2014) 

e reelaboração do PME (2015-2025) 
 

 

 O processo de reelaboração do PME de Goiânia (2015-2025) aconteceu mediante 

reuniões organizadas pelo FME, conforme descrito na Ata n.º 01/2014, de 24/03/2014, sendo 

esse mesmo fórum o responsável pela avaliação do PME (2004-2014).   

 De acordo com o Decreto n.º 1.585, de 18 de agosto de 2002, o prefeito de Goiânia, no 

uso de suas atribuições legais, determinou, no artigo 3, que o FME e as entidades relacionadas 

escolhessem seus representantes. Conforme o decreto, em documento analisado (GOIÂNIA, 

2002), a comissão foi composta por dois representantes, sendo um titular e outro suplente, como 

estão designados abaixo:  

 

 

I - Comissão de Educação de Câmara Municipal de Goiânia; II - Conselho Estadual 

de Educação CEE; III - Conselho Municipal de Educação – CME; IV - Universidade 

Federal de Goiás – CEPAE; V - Universidade Federal de Goiás - Faculdade de 

Educação; VI - Universidade Católica de Goiás - Departamento de Educação; VII- 

Centro Federal de Educação Tecnológica - GO – CEFET; VIII- Sindicato dos 

Professores do Estado de Goiás - SINPRO; IX - Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino de Goiânia; X - Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Goiás – SINTEGO; XI-Secretaria Estadual de Educação; XII - Secretaria Municipal 

de Educação: XIII - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
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CMDCA; XIV - Central Única dos Trabalhadores - CUT; XV -Agenda 21 - 

Representante do Fórum da Agenda 21 de Goiânia; XVI - Conselho de Diretores das 

Escolas; XVII - União Municipal dos Estudantes Secundaristas - UMES. (GOIÂNIA, 

2002, p.1)13. 

 

 

 Assim, em conformidade com o decreto acima, o FME e seus representantes tinham 

como função primordial, e em caráter de urgência, elaborar o PME (2004-2014). Desse 

momento em diante, ficariam a cargo do FME a convocação para diagnósticos, elaboração, o 

monitoramento e a avaliação do PME do município de Goiânia.  

 A primeira reunião para a reelaboração do novo PME (2015-2025) foi realizada na sala 

de reuniões do CME/Goiânia, estando presentes os principais membros do FME/Goiânia. O 

atual presidente do Fórum, que, na ocasião em conjunto com a secretária de Educação do 

município, no ano de 2014, convocou todos os demais citados a seguir, sendo eles: 

representantes do CME/Goiânia, representante da Comissão de Educação da Câmara Municipal 

(CECM), do Conselho de Diretores (CONDIR), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Goiânia (CMDCA/Goiânia), Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

(SME/Goiânia), Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia 

(SEPE/Goiânia), Representantes do Fórum EJA, Representantes de professores do Instituto 

Federal de Goiás (IFG), representante dos servidores do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

à Educação (CEPAE/UFG).  

 A Ata de n.º 01/2014 registrou a seguinte pauta: “Conferência Nacional de Educação – 

informes, planejamento, organização dos trabalhos do Fórum para o ano 2014 e o Plano 

Municipal de Educação (PME)” (ATA n.º 01, 2014). Ao analisar o documentado em ata, 

percebe-se que foi apresentado um quantitativo restrito de membros participantes para uma 

pauta tão importante e extensa. Isso, inclusive, foi pontuado pelo presidente do FME como um 

ponto de reflexão para as próximas reuniões.  

 A primeira reunião, segundo o registro, chamou atenção pela presença da representante 

do Executivo, da pasta da Educação, a Secretária Municipal de Educação em exercício no ano 

de 2014. Na sua fala, o presidente apontou para a relevância de se iniciar a elaboração do PME 

(2015/2025), ressaltando a importância deste para a cidade e afirmando ser uma orientação 

nacional do MEC, por meio da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Educação (SASE), 

para que cada município se organizasse para elaborar ou reelaborar seu Plano, a começar pela 

formação de uma comissão com representantes da sociedade educacional. Mas, como em 

                                                           
13 Ao longo do capítulo, entidades não relacionadas nesse decreto de 2002 passam a ser participantes nas discussões 

e com direito a voto: Fórum EJA, SENAI, Associações das creches, Fórum de Educação Infantil (FEI). 
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Goiânia já existia o FME, a secretária ressaltou que este era o coletivo legítimo para estar à 

frente dos trabalhos.  

 Na ocasião, o presidente do FME/Goiânia relembrou a todos os presentes que o Fórum 

foi criado a partir do Decreto n.° 1.585/08/2002 e, logo após sua implantação, obteve, como 

primeira tarefa, a elaboração do PME de Goiânia, aprovado em 2004. Também, segundo o 

presidente, esta seria a tarefa mais importante para o ano de 2014.  

 Concordando que o PME devia ser de responsabilidade do FME, a professora 

representante do CME relatou que, desde o ano de 2013, a avaliação do PME (2004-2014) já 

estava estabelecida na agenda do FME, porém, a demanda de trabalho com a CONAE dificultou 

o início dessa atividade. Salientou ainda que, além de as atividades relacionadas à avaliação do 

PME (2004-2014) estarem atrasadas, antes de formar a primeira comissão para elaboração do 

novo PME (2015-2025), foi necessário fazer a eleição para definir os membros da equipe 

diretiva do FME/Goiânia, que já se encontrava em atraso há um ano.  

 O presidente do FME/Goiânia, em exercício, colocou-se à disposição para continuar na 

presidência desse Fórum. Para assumir a secretaria geral foram citadas a representante do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia (CMDCA/Goiânia) 

e, para vice-presidente, a representante do CEPAE/UFG. E, conforme o registro em ata, todos 

os presentes concordaram com a escolha da equipe.  

 Foi importante observar que, de acordo com os registros da primeira ata em 2014, os 

trabalhos relacionados ao PME (2004-2014) encontravam-se paralisados, e que a primeira 

reunião aconteceu em março de 2014 mediante pedido da Secretária Municipal de Educação 

em exercício. A reunião teve uma participação modesta, faltando, por exemplo, representantes 

da SEDUC/Goiás14, Universidade Federal de Goiás-Faculdade de Educação; Pontifícia 

Universidade Católica – Departamento de Educação; Sindicato dos Professores de Goiás 

(SINPRO) e Conselho de Diretores das Escolas (CONDIR).  

 Uma das questões previstas no PNE é que o PME deveria ser implementado em 

articulação ao Plano Estadual de Educação (PEE). Tal realidade, porém, não vinha acontecendo, 

como foi afirmado pelo presidente do FME nesta Ata n.° 01/2014. Segundo o presidente, existia 

uma clara falta de articulação entre membros da SME e da SEDUC ao longo de outras reuniões 

de avaliação e monitoramento do antigo PME (2004-2014).  

                                                           
14 A sigla muda para Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) no ano de 2015, devido à 

incorporação da Secretaria de Esporte. Assim, justifica-se a presença da sigla SEDUC quando forem feitas 

referências às ações realizadas em reuniões para avaliação e reelaboração do PME anterior ao processo de 

transição.   
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 A desarticulação entre SME e SEDUC pode ser analisada através do contexto político 

da época em que Prefeitura e Estado estavam inseridos. Isso porque a Prefeitura de Goiânia 

encontrava-se sob a liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) e o Estado, sob a liderança do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), fatores implícitos nos documentos que 

remetem a uma disputa de poderes e divergências de pensamento. Claramente, esses 

desencontros dificultaram o fechamento de ideias no início do processo de implantação do PME 

(2015-2025). Outro fator relevante para se compreender a urgência da Secretaria Municipal de 

Educação em se reunir com o FME aconteceu em decorrência dos fatos ocorridos no ano de 

2014 na política do município de Goiânia.  

 Após a sua reeleição, o prefeito do PT passou por uma grande rejeição, com constantes 

denúncias sobre o descaso com a cidade, recolhimento do lixo, desvios de dinheiro e altos 

salários dos dirigentes da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG). Segundo 

reportagem do G1, “Prefeitura de Goiânia assume corte de gastos e reestruturação na 

COMURG15” (GOIÁS/G1, 2014a).     

 O escândalo na COMURG aconteceu na mesma época em que o PNE estava sendo 

aprovado e o PME necessitando ser reestruturado dentro dos moldes nacionais. Ao mesmo 

tempo, com a Prefeitura de Goiânia em uma crise, os professores da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia fizeram manifestações e paralisação de três dias, entre 17 e 19 de março 

de 2014.  

 As notícias na mídia que circularam no momento da greve anunciavam reivindicações 

por parte da classe como aparece na reportagem “Professores e servidores da rede pública fazem 

paralisação em Goiás” (GOIÁS/G1, 2014b). Nessa paralisação, a categoria reivindicava mais 

investimentos na formação profissional, a aplicação dos royalties do petróleo na valorização dos 

trabalhadores, urgência na votação do PNE, cumprimento da lei do piso salarial e contra o reajuste 

do piso salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).  

 Dessa forma, coincidentemente ou não, a reunião marcada pela Secretária de Educação 

de Goiânia com os representantes do FME ocorreu na semana posterior à greve, no dia 

24/03/2014.  

 Percebeu-se que a educação no município de Goiânia passava por momentos 

                                                           
15 O fato reverberou em todas as instâncias, saindo em diversos jornais de circulação municipal, estadual e nacional. 

O escândalo sobre altos salários da Comurg repercutiu também na educação, pois logo após ter sido descoberto o 

esquema de gratificações e funcionários aposentados que continuavam trabalhando e recebendo altos salários, o 

Ministério Público chama a equipe da administração e finanças do Município para esclarecimento, em 

consequência acontecem o corte de gastos através de decretos que limitam licenças-prêmio e por aprimoramento, 

entre outras. (GOIÁS/G1, 2014a)  
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conturbados de denúncia e pressão popular. Sendo assim, a reunião em caráter de urgência da 

Secretaria Municipal de Educação com os representantes do FME era uma forma de prestar 

contas para o Ministério Público (MP) de que estavam cumprindo suas obrigações, dando início 

às discussões para implementação do PME para o próximo decênio de 2015 a 2025.  

 Para compreender melhor como aconteceu o processo de avaliação do 1º PME de 

Goiânia (2004-2014) e a reelaboração do atual PME (2015-2025), foi criado um quadro 

comparativo das ações realizadas pelo FME entre os anos de 2014 e 2015.  

 

 

Quadro 3 – Quadro Comparativo das ações realizadas pelo FME entre 2014 e 2015 
 

Mês/Ano Ano 2014 Ano 2015 

Janeiro   Não houve mobilização.   20/01: Histórico do trabalho de elaboração do 

novo Plano Municipal de Educação, 

informando as ações. 

Fevereiro   Não houve mobilização.   05/02: Organizou-se o trabalho das comissões 

na construção do diagnóstico social, político, 

econômico do município e, em seguida, a 

divisão dos grupos por metas. 

 12/02: Discutiu-se acerca da formação inicial 

e continuada dos profissionais que atuavam 

como agentes educativos. 

 19/02: Discutiu-se sobre a implantação do 

EJA para filhos dos estudantes do EJA.  

 26/02: Retomaram-se algumas estratégias 

trabalhadas na última reunião. 

Março   24/03 – 1ª Reunião para 

planejamento e organização 

dos Trabalhos do Fórum 

para o ano 2014. 

 05/03: Discutiram-se diagnósticos sobre meta 

12.  

 Averiguou-se o quantitativo de mestres e 

doutores para rever meta 14.  

 12/03: Discutiu-se sobre as estratégias das 

metas 15 e 16 que tratam da valorização dos 

profissionais da educação (formação de 

professores,  formação continuada e pós-

graduação destes profissionais). 

 19/03: Trabalhou-se com a Meta 4 do PNE, 

após a leitura e discussão das estratégias 

referentes a essa Meta.  

 26/03: Decidiu-se realizar estratégias de 

trabalho com efetivação de uma semana 

intensiva de reuniões para acelerar o trabalho.  

 Finalizou-se as discussões das metas 2, 5, 6 e 

7. 

 Discutiu-se a meta 2 e a necessidade de 

ampliação da gestão democrática em todas as 

instituições educacionais, por meio da 

articulação com a comunidade. 

 Realizou-se trabalhos referentes à meta 5: 

importância da articulação entre educação 

infantil, principalmente a pré-escola, com os 

primeiros anos do ensino fundamental. 

 Discutiu-se sobre a estratégia 5.6, retomaram 

nova redação que contemplasse a garantia de 
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licenças remuneradas para mestrado e 

doutorado e formação continuada, em horário 

de trabalho, para cursos mais breves. 

Mês/Ano Ano 2014 Ano 2015 

Abril   10/04 – Decidiu-se sobre a 

metodologia seria utilizada 

para a avaliação e reescrita 

do PME. 

 07/04: Discutiu-se e finalizou-se as metas 15, 

16 e 17. 

 Dia 09/04: Não houve registro sobre o que foi 

discutido na reunião, ata iniciada com escrita 

do nome dos membros presentes, mas sem 

prosseguimento.  

 16/04: Discutiu-se a estrutura da Conferência 

na qual deveriam ser organizados grupos, por 

metas que se complementavam, para que 

todas as vinte metas fossem conhecidas e 

discutidas pelo grupo. O documento-base que 

estava sendo construído e que seria objeto de 

apreciação da Conferência Municipal, 

deveria ser finalizado até o dia 4 de maio de 

2015. 

 Finalizaram a meta 3 com a colaboração do 

grupo ampliado, na construção das 

estratégias. 

 23/04: Encerrou-se as estratégias referentes à 

meta 8, sendo que duas das que haviam ficado 

pendentes foram excluídas pela comissão. 

 Encerramento das metas 8 e 11. 

 Analisou-se e finalizou-se as metas 9 e 10. 

 30/04: Iniciou-se a discussão sobre a meta 18. 

Essa meta foi finalizada, com intervenções do 

grupo presente na reunião.  

 Concluíram a meta 19 com contribuições do 

grupo presente. Em seguida, iniciaram-se a 

discussão e proposições para a meta 20 e suas 

estratégias, cujo teor é o financiamento da 

educação. 

Maio   06/05 e 20/05: Discutiu o 

Plano Estadual de Educação 

e Discutiu-se a proposta de 

metodologia de trabalho das 

comissões organizadas para 

avaliar o PME vigente e 

reelaborar o novo Plano. 

 04/05: Sugeriu-se que o FME se manifeste 

quanto à ausência de representações da 

sociedade na construção do Plano Estadual de 

Educação. 

 Alteraram a redação da meta 14 conforme 

proposição do grupo. A redação da última 

estratégia da meta 15 seria revista no que se 

refere à inserção das modalidades da 

educação básica no currículo das IES. 

 07/05: Discutiu-se as estratégias das metas 17 

e 18, relativas à valorização dos profissionais 

da educação. 

 Informou-se que nem todas as entidades que 

têm direito a indicar delegados enviaram 

representantes. 

 12/05: Encaminhamento do documento base 

para o poder executivo, com Parecer do 

Conselho Municipal de Educação.  

 Informou-se que foi enviado ofício ao 

Prefeito e à Secretária Municipal de Educação 

solicitando agenda para entrega solene do 

documento. 

 28/05: Informou-se que o documento 

finalizado na última conferência foi enviado à 
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SME, mesmo antes da revisão final, para que 

a Secretaria pudesse tomar conhecimento do 

seu teor. 

 Comunicação a todos os presentes que as 

estratégias foram apontadas pela SME como 

“difíceis de serem assumidas”: estratégia 1.3 

e 1.6 sobre o levantamento da demanda 

universal; 1.7, sobre o atendimento em tempo 

integral a todas as crianças de 0 a 5 anos de 

idade. 

 Presidente do Fórum, depois da Conferência 

Municipal, sugeriu mudar as estratégias 1.3 e 

1.7. Todos os presentes foram contra; pois a 

Conferência é soberana.  

Mês/Ano Ano 2014 Ano 2015 

Junho  Não houve encontro.   11/06: Não existe registro em Ata desta 

reunião, apenas anotações vagas sem registro 

documental do que foi discutido. 

Julho   Não houve encontro.   Não houve encontro.  

Agosto   26/08: Apresentou-se o 

trabalho de obtenção de 

dados das comissões 

temáticas para avaliação do 

PME. 

 13/08: Definiu-se por uma tiragem de 10 mil 

cópias; seria agendada uma reunião com o 

Conselho Municipal de Educação para a 

construção de agenda conjunta para o 

acompanhamento do PME. 

Setembro  02/09 e 16/09: Formou-se de 

uma comissão de apoio, com 

pessoal técnico, para se 

responsabilizar pelo 

levantamento e 

sistematização dos dados.  

 30/09: Assessoraram vários 

municípios brasileiros para 

avaliação e construção dos 

novos planos municipais de 

educação. 

 

 04/09: Discutiu-se sobre a realização de um 

Seminário como ação para o 

acompanhamento da execução do PME. 

Disseram que iniciaria no dia 25/9, pela 

manhã, na Câmara Municipal, tendo como 

prioridade a meta 1. O Seminário foi 

realizado em uma parceria entre o FME, o 

CME e a Câmara. 

 17/09: Informou-se que foi cancelado o 

Seminário do dia 25 de setembro, que seria na 

Câmara Municipal, mantendo a programação 

do dia 28, cujo  tema foi “Plano Municipal de 

Educação de Goiânia 2015 – 2025 em debate” 

e comunicou a todos os participantes das 

mesas de debate estavam confirmados. 

 Comunicou-se que o SINTEGO fez a 

impressão do PME de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia. 

 

Outubro   Não houve encontro.   Não houve encontro. 

Mês/Ano Ano 2014 Ano 2015 
Novembro   Não houve encontro.   05/11 – Suscitou-se a necessidade de o Fórum 

priorizar as metas do PME que têm prazo de 

até um ano para serem cumpridas. Opinou-se 

que o Fórum precisava trabalhar em parceria 

com o CME de Goiânia na elaboração da 

minuta da Lei de Sistema Nacional de 

Educação. 

Dezembro   02/12: Apresentou-se os 

participantes do Fórum 

Municipal de Educação, 

informando as 18 

instituições que o compõem.  

 Cronograma de trabalho do 

Fórum para a construção do 

 Não houve registro de atividades neste mês.  
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PME.  

 Encerramento da etapa de 

avaliação do PME. 

 Algumas comissões não 

finalizaram o trabalho.  

Fonte: A autora (2018).  

 

 

 O quadro demonstra que nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 o FME não foi 

realizada nenhuma ação destinada a avaliação do 1º PME (2004-2014) e que, só em março, 

forma iniciados os trabalhos de avaliação do PME com uma reunião geral, convocação de todos 

os membros do FME e representantes dos grupos de trabalhos do primeiro PME (2004-2014).  

 Ao analisar o quadro 3, acima demonstrado, percebe-se que o ano de 2014 não foi um 

ano de muitos progressos. Poucos GTs conseguiram realizar as atividades de avaliação e, 

concomitantemente, de reelaboração do atual PME (2015-2025). Dentre os grupos, o que mais 

se destacou foi o Fórum EJA. 

 Na análise das atas pode-se perceber os processos de encontros e desencontros dos 

membros do FME nos dois anos. Assim, o ano de 2014 foi destinado a mudanças e alterações 

no processo de trabalho para que no ano de 2015, se pudesse concretizar todo processo de 

reelaboração do PME. 

 Ao observar a atuação do FME nos dois anos nota-se que 2014, foi um ano de atuações 

desarticuladas, mas que foram importantes para retomar as discussões sobre a forma mais 

eficiente de realização dos encontros para 2015. 

 Na sequência, apresenta-se uma descrição com análise dos acontecimentos registrados 

em atas pelos membros do FME, em sua maioria pela secretária do Fórum, em relação ao 

processo de avaliação e reelaboração do PME de Goiânia (2015-2025).  

Na Ata n.° 001/2014, a Secretaria de Educação descreveu as obrigações do Fórum e 

reforçou a urgência no início dos trabalhos para a criação do novo PME (2015-2025). Afirmou 

que o PME não estava voltado apenas para a educação pública coordenada pela SME, mas para 

toda a educação existente no município, em todos os seus níveis, modalidades, etapas, esferas 

e setores que a aplicam. Salientou, ainda, que, apesar de o PNE não ter sido aprovado, nada 

impedia que o PME fosse refeito em Goiânia e nos demais municípios goianos.  

 Foi enfatizado que, apesar de o FME ter ficado desarticulado num certo período antes 

dos trabalhos com as conferências, foi necessário que a sua atuação fosse retomada, 

principalmente para articular a avaliação e reelaboração do PME. O presidente do FME afirmou 

que existia uma intenção de ampliação, alinhada com o FNE, relatando que as participações das 

entidades não estavam destacadas no Decreto. Desse modo, afirmou ainda que havia um 
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movimento no sentido de aprovar uma lei que incluía este Fórum ao Sistema Municipal de 

Educação, para que sua existência não dependesse apenas de um decreto. Também pontuou que 

o PME estava intimamente ligado ao PNE e este Fórum deveria considerar a estrutura do PNE 

nessa reelaboração. A representante do CEPAE lembrou que a construção do PME (2015-

2025), sob responsabilidade do FME de Goiânia, deveria ser capaz de fazer intervenções nas 

políticas de gestão do Município e do Estado. 

Acredita-se que a fala dessa representante fosse legítima, pois as políticas de gestão do 

Estado não se fizeram presentes nessa primeira reunião e nem nas reuniões do primeiro ano de 

construção do PME do município de Goiânia em 2014. 

 Quanto à legitimidade da coordenação de trabalhos do FME para aquele momento do 

PME, a ata relatou uma tensão, ou seja, quem seria o grupo representante da sociedade 

participante dessa comissão? Após a discussão do grupo, diante das demandas urgentes, da 

avaliação do PME anterior e da elaboração do novo, foi dada à equipe anterior tal incumbência.  

 Já definida a equipe que iria coordenar os trabalhos, todos os membros convidados e 

presentes nesse primeiro encontro votaram em que se permanecesse a mesma comissão do 

FME, que conduziria todos os trabalhos de avaliação do antigo PME e a elaboração do novo 

plano para o decênio. Os membros foram o atual presidente do FME, representantes do CME, 

CECM/Goiânia, CONDIR, CMDCA/Goiânia, SME, SEPE, Fórum EJA, IFG e CEPAE.  

 Definidos os membros do FME que iriam organizar e conduzir os trabalhos, o professor, 

membro da CECM/Goiânia, observando que na ocasião não havia nenhum representante da 

SEDUC, se prontificou-se a representá-la, juntamente com a professora representante do CME, 

ambos constituídos avaliadores educacionais pela Secretaria de Articulação com os Sistemas 

de Ensino (SASE/MEC). O representante da SASE apresentou uma fala sobre políticas de 

Estado para orientação e elaboração do PME, alinhadas ao PNE. Fizeram um histórico do PNE 

e ressaltaram a importância da construção coletiva dos planos nos municípios goianos.  

 O representante da CECM/Goiânia explicitou a estrutura de trabalho da União Nacional 

dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) para concretizar as atividades de formação 

e orientação na construção dos PMEs nos municípios goianos. Informou que as secretarias 

municipais de Educação foram responsáveis por fazer a adesão às orientações do MEC para a 

elaboração dos planos e que o primeiro passo seria avaliar o PME nos municípios onde ele já 

existisse.  

 Assim foi concluída a primeira reunião com a sugerida pauta para a próxima reunião, 

que teria como assunto a definição da metodologia de avaliação, elaboração do novo plano, 

organização da agenda de trabalho, organização de comissões e subcomissões de trabalho, 
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conforme o interesse e o campo de atuação de cada segmento. O presidente do FME se 

comprometeu a entrar em contato com as demais entidades do fórum que não compareceram à 

reunião do dia 24/03/2014.  

 A análise da Ata n.º 002/2014 refere-se ao segundo encontro do FME que aconteceu em 

10/04/2014, dezessete dias após o primeiro encontro, com a presença dos representantes do 

FME, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás 

(SINTEGO), SEDUC, CME, CECM/Goiânia, CONDIR, CMDCA, SME, Fórum EJA e 

CEPAE. A finalidade da reunião foi decidir sobre a metodologia que seria utilizada para a 

avaliação do PME (2004-2014) e reelaboração do novo plano para o decênio.  

 A vice-presidente do FME ressaltou a importância da avaliação do Plano (2004-2014) 

para identificar o que houve de avanço e que pontos não foram cumpridos, sugerindo, assim, 

que a avaliação fosse concomitante com a formulação de novas propostas. O representante da 

CECM/Goiânia recomendou uma análise situacional, como propõe o MEC, ou seja, verificar 

em que estágio o município se encontra-se em relação à educação e em que pontos pode 

avançar.  

 Nesse sentido, como a avaliação precedeu a apresentação de novas propostas, segundo 

o membro do CMDCA, foi preciso realizar um estudo sobre o PNE (2014-2024) para delimitar 

os próximos passos, citando, em seguida, que o plano estava em sua reta final e perto de ser 

aprovado.  

 A secretária geral do FME assinalou que algumas questões não são consensuais, como 

as que tratam da formação profissional, da Educação Infantil, da EJA e do Custo Aluno-

Qualidade (CAQ). De acordo com os registros em ata, foram feitos os seguintes 

questionamentos em relação ao PNE pela secretária do FME, segundo registro do documento 

do PME (GOIÂNIA, 2014):   

 

 

Como colocá-lo em debate e estudá-lo se ainda não está definido? Que documento vai 

balizar a elaboração do novo plano, o que está no Congresso ou o que foi aprovado 

pela CONAE? Considero importante o acompanhamento do PNE, mas, chamo a 

atenção para as propostas que foram apresentadas e votadas na Conferência Municipal 

de Educação, cuja intenção era a discussão do novo Plano Municipal de Educação e 

inserção dessas propostas. (ATA 002, p.1).  

 

 

 Após algumas ponderações, ficou acordado, entre todos os presentes, que o estudo para 

a construção do novo PME partiria de um estudo comparativo, questionando quais as metas, do 

ponto de vista do financiamento, que seriam estabelecidas. A secretária do FME sugeriu que 

houvesse, primeiramente, um levantamento dos dados, uma pesquisa atualizada para o estudo 

comparativo, começando pelas audiências públicas.  
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 O representante da CECM pontuou que o PNE, em tramitação no Congresso Nacional, 

foi construído a partir das propostas advindas da CONAE/2010, ressaltando a importância de 

questões do financiamento, mas que, quando o PNE fosse aprovado, os municípios deveriam 

seguir as metas nacionais. Mesmo após concordar com a pesquisa comparativa, a representante 

da SME reforçou que, enquanto o PNE estivesse em tramitação, este Fórum deveria avaliar o 

PME (2004-2014). Afirmou que já era possível constituir uma equipe da Educação Infantil para 

apresentar dados e confirmar quais as metas que seriam atingidas nesses dez anos.  

 O presidente do FME concordou com a proposta de avaliar o antigo plano, aquele que 

fora pensado e estabelecido em 2004, comparando com o que foi realizado. O representante da 

CECM “ressalta a importância da formação de uma equipe técnica que tenha acesso aos dados 

de financiamento para a educação, mesmo que seja de outras Secretarias” (GOIÂNIA, 2014, 

Ata 002). 

 A representante do Fórum EJA, por sua vez, afirmou ser importante recuperar o PME 

(2004-2014), por ter elementos aprovados pela sociedade, mas que foram abortados em 

instâncias nacionais. O presidente do FME sugeriu que segmentos que não fizessem parte do 

Fórum fossem convidados para compor as comissões e para dar as suas contribuições. Reforçou 

que os representantes do Fórum que compusessem as comissões poderiam mobilizar técnicos 

de suas entidades para desenvolverem os trabalhos nessas comissões.  

 Foi possível observar que o FME ficou desarticulado por um tempo considerável, 

justificando ter-se dedicado às conferências, mas o fato é que, nesse período, o PME ficou 

engavetado e a comissão de avaliação não se reuniu no prazo determinado para fazer o 

monitoramento e a avaliação do PME (2004-2014).  Essa realidade fez com que o FME, diante 

da necessidade de reelaboração do PME, retomasse os trabalhos em março de 2014, sendo o 

próximo passo a reunião em abril para definir as atividades.  

 De acordo com a segunda ata, de abril de 2014, a reunião teve um quantitativo maior de 

frequentes, mas a reunião não aconteceu de forma tranquila devido a divergências de ideias 

quanto aos próximos passos a seguir. Alguns gostariam de fazer a avaliação do PME (2004-

2014) primeiro e, só após a conclusão, retomariam com as indicações das novas metas e nova 

estrutura do PME. Depois da exploração dos argumentos e discussões, decidiram por realizar 

as atividades concomitantemente, ou seja, na medida em que fossem realizando a avaliação, 

iriam escalonando novas metas para solucionar o que havia ficado estagnado.  

 O presidente do Fórum chamou a atenção de todos para observarem quais foram os 

avanços e por que algumas metas não saíram do papel, sendo preciso, para isso, compreender 

o contexto social e político do momento.  
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 A pesquisa apresenta, no último segmento deste capítulo, os avanços, desencontros e as 

contradições existentes nas metas específicas no que se refere ao trabalho docente e, em 

específico, à Educação Infantil.  

 A princípio, foram criadas nove comissões, e cada uma estabeleceu um (a) coordenador 

(a) para fazer a mobilização dos demais membros e articular os trabalhos. Estas comissões 

deveriam se reuniu-se antes da próxima reunião desse Fórum, sendo elas: 

 

 

Comissão de Educação Infantil; Comissão de Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência; Comissão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e 

Adultos; Comissão de Ensino Médio; Comissão de Educação Superior; Comissão de 

Educação do Campo; Comissão de Educação Tecnológica e Formação Profissional; 

Comissão de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais; Comissão de 

Educação Especial. (GOIÂNIA, 2014, ATA 02, p.1) 

  

 

Após a divisão das comissões de trabalho, em 06/05/2014, reuniram-se, na sala de 

reuniões do CME, os representantes do FME com representantes do SINTEGO, SEDUC, CME, 

CECM, CONDIR, CMDCA, SME, Fórum EJA, CEPAE, SINPRO, IFG, Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás (FE-UFG), Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino de Goiânia (SEPE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI).  

 Na medida em que o processo de distribuição de atividade foi organizado, novos 

membros de entidades diversificadas foram se aliando-se à proposta de avaliação e reelaboração 

do PME de Goiânia, fazendo com que os trabalhos ficassem mais afinados com os objetivos.  

 Esse movimento de articulação entre os representantes da comissão apresentados na Ata 

003/2014 aconteceu mediante um arranjo entre os participantes. Como a SEDUC não enviou 

nenhum representante para a elaboração do PME, o professor membro da Comissão de 

Educação da Câmara Municipal de Goiânia (CECM/Goiânia), e também responsável pela 

SASE, representou essa secretaria na divisão dos trabalhos, fazendo a articulação entre 

SEDUC/FME/SME, como já mencionado anteriormente, quando se abordou a formação das 

comissões de trabalho.  

 A representante da FE/UFG informou que integrou uma comissão que fez a avaliação 

do PNE e, devido a essa experiência, sugeriu que cada pessoa ficasse em apenas uma comissão. 

Ressaltou a complexidade do trabalho proposto, a dificuldade de encontrar os dados que seriam 

utilizados na avaliação do plano e pontuou a necessidade de o grupo definir uma metodologia 

de trabalho que norteasse o trabalho das comissões.  

 De acordo com a análise dos relatos da terceira reunião para construção do plano, 
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percebeu-se uma divergência de ideias quanto aos representantes assumirem uma ou mais 

comissões. Alguns acreditavam que entrar em mais de uma comissão seria prejudicial, mas 

outros já disseram que estar em mais de uma comissão favoreceria a troca de informações e de 

experiências na hora de organizar as ações e de mobilizar outras pessoas para realizarem o 

trabalho proposto. O que ficou implícito foi a tentativa de camuflar a carência de alguns 

membros para compor algumas comissões e, ao mesmo tempo, não ter, de fato, uma 

representação legítima dos setores da sociedade civil nas discussões.  

 Ainda referente à terceira reunião, Ata n.º 03/2014, registrou-se a fala do presidente do 

FME sugerindo que os dados para avaliação do PME deveriam ser solicitados ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Com isso, inferiu-se 

que existe uma resistência para realizar um trabalho em parceria SME/SEDUC. Foi manifestado 

que algumas comissões (não citaram quais) já haviam buscado dados junto à SME, mas que 

não tinham os dados de outras instâncias, como sistema estadual e instituições privadas. Para 

agilizar o trabalho, o presidente do Fórum sugeriu que as comissões agendassem reuniões para 

definirem a forma de trabalho e a busca de dados.  

Após discussões sobre os dados do INEP, o representante do CME sugeriu que fosse 

feita uma agenda naquele dia para iniciar as atividades e reafirmou que os coordenadores das 

comissões tinham o papel de agrupar pessoas para integrarem e desenvolverem os trabalhos.  

A questão de representação nas comissões, ou melhor, a falta de representantes, ficou 

clara após as leituras de todas as atas. Isso porque algumas comissões, no ano de 2014, no FME, 

não conseguiram ser representadas e porque aqueles que participaram das reuniões, como 

representantes do SINTEGO, não assumiram a responsabilidade de nenhuma comissão 

referente às discussões sobre o trabalho docente. As comissões que ficaram sem 

representatividade no ano de 2014 foram: Comissão referente à Educação Infantil (meta 1), 

Formação de professores (meta 15 e 16), Valorização profissional (meta 17) e Plano de carreira 

(meta 18).  

Apesar da mobilização da comissão referente à Educação Infantil ter acontecido apenas 

no segundo ano de reelaboração do PME do município de Goiânia, as ações da comissão foram 

lideradas pelo Fórum de Educação Infantil (FEI), cumprindo os prazos estabelecidos pelo FME. 

Já as comissões referentes ao Trabalho Docente enfrentaram dificuldades em encontrar 

profissionais para assumirem os trabalhos dos GTs relacionados ao trabalho docente. Isso 

aconteceu durante todo o processo de avaliação de reelaboração do PME nos dois anos de 

trabalho, 2014 e 2015.    

 Uma das primeiras iniciativas da comissão do FME foi organizar uma proposta de 
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reunião ampliada, possibilitando que as instituições fossem representadas nas comissões, 

independentemente de pertencerem ao Fórum. Essa proposta foi aceita pelo presidente do FME 

e a representante da UFG sugeriu que a agenda fosse estabelecida conforme a sequência de 

apresentação da coleta dos dados; socialização da análise desses dados; construção de 

cronograma para elaboração do PME.  

 A representante da UFG pontuou ainda que as comissões que iniciaram os trabalhos não 

precisavam interrompê-los até a próxima reunião, e opinou que a periodicidade da coleta e a 

análise dos dados deveriam ser entre 2005 e 2010. A representante do Fórum EJA relatou que 

a estratégia do Fórum EJA era a de coletar dados de três em três anos, possibilitando uma análise 

mais completa dessa modalidade da educação. E reforçou, também, a importância de analisar o 

impacto da inclusão da EJA no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), 

na avaliação do PME.  

 Dessa forma, é notória a compreensão de que o período entre os meses de março a maio 

ficou destinado à organização da metodologia de trabalho e escolha dos membros para a 

comissão de trabalho. Ao se analisar o relato e a participação dos membros, percebe-se que, 

mesmo havendo a participação de um membro do SINTEGO, ele não se prontificou para 

organizar a comissão referente à formação dos professores, valorização profissional, plano de 

carreira e investimentos públicos voltados para a educação.  

 Ao analisar a sequência das atas, percebe-se que a Ata n.º 004/2014 aconteceu no mesmo 

mês que a reunião referente à Ata n.° 003/2014. E, observando a evolução dos trabalhos 

descritos nessas atas, nota-se um atraso no desenvolvimento dos trabalhos e, consequentemente, 

o motivo para se realizar dois encontros no mês de maio.  

 O encontro do dia 20/05/2014, conforme registro da Ata n.° 004/2014, foi o primeiro 

em que estavam presentes representantes do FME e a representante da Associação das Creches, 

tendo, por isso, sido iniciada, nesse mês, a comissão relacionada à Educação Infantil. Mas, é 

pertinente salientar que não compareceu ninguém do Fórum de Educação Infantil (FEI), 

importante representatividade em todo o Estado em se tratando de assuntos relacionados à 

infância.  

 Conforme descrição na Ata n.º 04/2014, foram explanadas as formas de metodologia de 

trabalho e acrescentado o cronograma de trabalho para análise. Então, a representante do 

SINTEGO opinou que fosse formada apenas uma comissão para coordenar os trabalhos de 

avaliação do plano anterior. Quanto à elaboração do novo PME informou que o SINTEGO já 

possuía um importante levantamento de dados importante sobre Educação Especial, sugerindo 

que outra entidade, como o Conselho Estadual de Educação, coordenasse essa Comissão de 
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Educação Especial.  

 Já a vice-presidente do FME afirmou que os coordenadores de cada comissão tinham a 

função de fazer a mobilização e a articulação com as demais entidades interessadas em 

participar do processo e alavancar os trabalhos no interior das comissões. Chamou atenção para 

a atuação desses coordenadores, ressaltando a urgência desse trabalho de articulação.  

 A falta de conexão entre os membros relacionada às metas 15, 16, 17, 18 e 20 a formação 

inicial e continuada do professor, à valorização profissional e ao plano de carreira do professor 

e, por fim, ao financiamento na educação, foi alarmante, pois o SINTEGO que, a princípio tinha 

como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores em educação do Estado de Goiás até 

meados do ano de 2014, ano destinado à construção do PME (2015-2025), não havia se 

manifestado para iniciar os trabalhos e assumir a comissão. Conforme registro anterior, a única 

ação efetiva realizada pela entidade sindical do estado foi levar dados sobre a Educação 

Especial para as reuniões de avaliação do PME (2004-2014).  

 A reunião do mês de maio avançou pouco. Segundo o registro da Ata n.º 004/2014, 

houve uma perda de tempo nas discussões, pois se percebeu que muito do que estava sendo 

discutido já havia sido definido antes, reforçando a importância de agendar uma semana para 

reunião com todas as comissões. Na ocasião, foram enviados ofícios para SEDUC, FEI, 

PUC/Goiás, SINTEGO, CUT e para o professor da UFG que trabalhava com estudos e 

pesquisas sobre financiamento na educação.  

 Como os trabalhos do primeiro semestre de 2014 resumiram-se à composição das 

comissões, à escolha da metodologia e ao cronograma de trabalho, ficou acordado entre os 

presentes que, na primeira reunião do segundo semestre, as comissões deveriam levar os dados 

coletados, tanto da base do INEP quanto de outras bases de dados, para favorecer a análise e as 

discussões sobre a avaliação do PME anterior.  

 No primeiro encontro do segundo semestre de 2014, o presidente do FME e seus 

representantes, articulados em comissões, iniciaram a reunião discutindo os dados levantados 

ao longo das pesquisas e as dificuldades em encontrá-los, de acordo com o registro da Ata n.º 

005/2014, sendo este processo o mais trabalhoso até o momento. Dessa forma, cada comissão 

relatava os procedimentos e as dificuldades encontradas, como será visto a seguir.  

 A Comissão de Educação Fundamental, após quatro reuniões, encontrou problemas 

quanto aos dados, porque as escolas do município e escolas privadas de Goiânia não estavam 

com esses dados atualizados, o que dificultou a pesquisa. Representante do CME disse que o 

município adquiriu um banco de dados atualizado no CME, mas, devido a uma alta demanda 

de trabalhos e escassez de profissionais, os dados ainda não se encontravam publicados.  Em 
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relação à rede privada, o presidente do FME sugeriu que a pesquisa fosse realizada no Sepe.  

 A representante do CONDIR, por sua vez, disse que a Comissão de Educação Infantil, 

após três reuniões no mês de agosto, encontrou dificuldades junto aos dados da rede particular, 

mesmo solicitando ao CME dados dessa rede. A representante do Sindicato dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino do Município de Goiânia (SEPE) de Goiânia disse que 

o processo de investigação dos dados das instituições particulares foi desatualizado, porque 

nem todas as escolas privadas eram filiadas a esse sindicato. Dessa forma, a comissão estaria 

usando dados do Censo 2010. 

 De acordo com os registros referentes à Ata n.º 05/2014, o CME, a SME e o SEPE não 

sincronizavam as informações, devido à falta de articulação entre esses órgãos. Ou seja, em 

relação à Educação Infantil, muitas instituições não eram cadastradas no SEPE e no CME, por 

essa razão não havia dados atualizados sobre o quantitativo dessas instituições. Isso aponta para 

a falta de fiscalização mais efetiva por parte daqueles que acompanham a educação municipal 

e têm a obrigação de fiscalizar seu funcionamento. No mês de setembro, após o processo de 

constituição das comissões que conduziriam os trabalhos de avaliação e reelaboração do PME, 

o FME realizou três encontros, sendo que, no primeiro encontro do mês, houve empenho na 

composição da equipe técnica, pois no registro da Ata n.° 06/2014 consta que, após sua 

formação, essa equipe tinha como função organizar o apoio que iria se responsabilizar pelo 

levantamento de dados e sua sistematização.  

 A secretária geral do FME relatou que, com a leitura dos dados analisados pelas 

comissões até o momento, algumas propostas já haviam sido apresentadas para o novo PME, 

nas 24 metas analisadas. O presidente do FME, novamente, questionou sobre a necessidade de 

uma comissão de sistematização e pediu que as comissões informassem o andamento dos seus 

trabalhos e as demandas existentes para que a coordenação do Fórum pudesse auxiliá-las. 

 Ao analisar os registros em atas e o desenrolar dos trabalhos no início do segundo 

semestre, nota-se que o FME perdeu o controle da situação, não conseguiu mais acompanhar o 

andamento das comissões devido ao distanciamento de cada uma. Algumas comissões, como 

Educação de Jovens e Adultos, Ensino Superior e Educação a Distância, estavam bem 

adiantadas com os trabalhos, pois a presença foi assídua desde os primeiros encontros. Outras 

comissões iniciaram os trabalhos no segundo semestre como, por exemplo, a comissão referente 

à Educação Infantil. Porém, o mais preocupante, ainda, era o fato de que a comissão relacionada 

às metas sobre o Trabalho Docente nem havia sido formada.  

 O presidente ainda lembrou que o novo PNE (2014-2024) possuía uma estrutura 

diferenciada do PME (2004-2014) em vigência. Dessa forma, algumas dessas recomendações 



90 

 

poderiam estar em contextos diversos ou serem inseridas em metas diferentes das quais foram 

apresentadas. 

 Ainda no mês de setembro, como relatou a Ata n.º 06/2014, a assessoria técnica do 

CME, que estava atuando como formadora da SASE, lembrou que os dados não oficializados 

não seriam aceitos pelo MEC para efeito de projeção para a próxima década. Afirmou, ainda, 

que o diagnóstico da educação no município só seria aceito com os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 2010.  

 Nessa reunião, o presidente do FME alertou que a Subsecretaria Estadual de Educação 

de Goiânia estava coordenando a construção do novo PEE no município de Goiânia, porém, de 

forma desarticulada com o Fórum Municipal e Estadual de Educação.  

 No registro em Ata n.° 008/2014, consta que o presidente do FME iniciou a reunião 

passando a palavra para a representante da SASE/MEC. A representante informou que haveria 

um dia de formação para dez municípios, conforme cronograma da SASE/MEC, com o objetivo 

de subsidiá-los na construção do PME, no dia 13 de outubro, das 8 às 18 horas, no Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

(CEFPE/SME), com cinco vagas para cada município.  

 A representante da SASE retomou as orientações da última reunião ratificando que o 

site “Planejando a Próxima Década” trazia todos os dados necessários ao diagnóstico e às 

proposições para o novo plano. A representante do Sepe ressaltou que a avaliação, ao considerar 

a análise dos dados coletados, possibilitava a formulação de propostas mais fundamentadas.  

 Ainda sobre as recomendações da SASE, mencionou que a exigência do MEC foi 

grande e que até o fim do mês de junho de 2015 todos os municípios brasileiros deveriam ter 

seus planos aprovados. A representante do CONDIR apresentou o resultado dos trabalhos da 

Comissão de Educação Infantil, dizendo que os dados utilizados eram do Censo 2013 e outros. 

Relatou que foi uma década difícil, com muitos desafios e que, por isso não conseguiriam 

atingir as metas para a Educação Infantil, visto que “somente 19.9% do atendimento foi feito 

no município, ou seja, o índice de 30% do PME não foi atingido” (GOIÂNIA, 2014, Ata n.º 

007).   

 Percebe-se, dessa forma, que, apesar da comissão de Educação Infantil ter iniciado seus 

trabalhos posteriormente a outras comissões, ela conseguiu analisar dados e organizar metas 

para o próximo plano. Assim, seguindo estudo dos dados referentes à Educação Infantil, no 

município de Goiânia eram atendidos quase 58% da demanda e que se pode fazer a chamada 

pública se não conseguisse atender à demanda manifestada.  

 A comissão ainda pontuou, se a SME atendesse em período integral, não seria possível 



91 

 

a universalização de 4 e 5 anos, mas que a meta 1 para o grupo de 0 a 3 anos, de 30%, seria 

considerada alcançável. A questão estava em pauta devido às exigências da EC n.º 059, de 11 

de novembro de 2009, que impõe que os pais a matriculem o filho na educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. Assim, se o atendimento 

das crianças de 4 e 5 anos fosse apenas meio período, o município conseguiria ampliar o 

atendimento à pré-escola, garantindo o que pede a meta 1 relacionada à Educação Infantil do 

PNE (2014-2024).  

 Outro aspecto preocupante referente ao atendimento parcial na pré-escola era a 

economia com funcionários, uma vez que a intenção do município, com o atendimento parcial, 

era retirar os auxiliares de atividades educativas para essas salas, justificando que não teria o 

momento do sono ou descanso. Assim sendo, não haveria a necessidade de auxiliar educativo 

para olhar a criança na mudança de turno. É inevitável o sentimento de indignação e descaso 

com o trabalho docente, ao se pensar que ele (o docente), a cada dia, está mais desamparado 

pelos governantes.  

 Ainda no registro da Ata de 08/2014, a representante do CONDIR afirmou que os dados 

analisados apresentaram um crescimento de 50% do atendimento na rede filantrópica, que 

também é considerada pública, devido aos convênios. Comunicou que as crianças da pré-escola 

estavam sendo atendidas, em sua maioria, na rede pública e que a rede privada teve uma 

pequena diminuição na faixa etária de 4 e 5 anos.  

 O aumento da inserção de crianças na rede pública municipal aconteceu mediante um 

convênio parcial com objetivo de cumprir a meta da universalização. Mas o grupo pontuou a 

importância da ampliação, na SME, de uma central de dados e estudos de rede para coleta e 

análise de dados a cada três anos.  

 A representante do SEPE elogiou o trabalho bem elaborado da coleta de dados sobre a 

Educação Infantil no município de Goiânia, feito pelas servidoras da SME. O presidente do 

FME opinou que a SASE, por meio de sua assessoria, precisava ajudar os municípios no 

acompanhamento da implementação dos PMEs. Lembrou que o Fórum Goiano de Educação 

Infantil deveria ter participado desse processo, porque sua participação era imprescindível e 

relatou que suas representantes foram informadas das reuniões, mas não compareceram.  

 O presidente do FME e a representante do SEPE questionaram as orientações da 

representante do SASE, dizendo que não seria possível fazer novas proposições antes da 

finalização dessa avaliação, pois a qualidade do novo plano estava diretamente ligada à 

avaliação desse atual.  

 A secretária geral opinou concordando com a continuidade da avaliação do plano em 



92 

 

vigência e sugeriu que a avaliação priorizasse o que houve de avanço no PME, em dez anos, 

para que as proposições fossem feitas a partir dos pontos que avançaram.  

 Por fim, a representante do CONDIR destacou a importância de o CME e o FME 

assumirem efetivamente o controle da qualidade da Educação Infantil em Goiânia. Sugeriu que 

as projeções para a próxima década partissem de números absolutos e percentuais, do início do 

plano, a fim de que as próximas avaliações fossem mais consistentes.  

 No mês de dezembro, ocorreu a última reunião do ano do FME, na qual foi realizada 

uma retrospectiva dos trabalhos realizados, tanto pelo FME quanto pelas comissões. 

 Conforme os registros da Ata nº 09/2014, o presidente do FME informou sobre a 

formação da equipe de sistematização, composta por membros do CME, para colaborar com as 

comissões. Pontuou que o tempo para finalizar o PME era curto para que se continuasse com o 

trabalho de avaliação, como previsto inicialmente, e lembrou que o plano deveria ser aprovado 

até junho de 2015.   

 Na reunião de 02/12/2014, segundo a Ata nº 09/2014, o presidente do FME apresentou 

o calendário da SASE para a elaboração do PME, pontuando que o trabalho consistia em 

adequar as metas e estratégias do PNE à realidade dos municípios. Propôs um cronograma para 

o trabalho do Fórum, ressaltando a importância da leitura atenta de cada meta do PNE (2014-

2024), para que as comissões pudessem estabelecer relações entre elas.  

 A representante do CME comentou sobre a importância do conhecimento da realidade 

do município e questionou se o trabalho já desenvolvido pelas comissões seria validado e 

respeitado. Assim, alertou para a mobilização dos vereadores para a audiência pública para que 

percebessem a necessidade de agilizar o processo na Câmara Municipal.  

 A última reunião do ano de 2014 foi encerrada pelo presidente do FME apresentando o 

modelo do diagnóstico iniciado pela equipe do CME e informando que este não estava 

completo. Orientou para uma metodologia de trabalho mais apropriada para a complementação 

do diagnóstico e para a importância de cada comissão informar as fontes utilizadas no registro 

dos diversos dados. E concluiu solicitando que a Comissão de Valorização Profissional e 

Formação, Comissão do Ensino Fundamental, Comissão do Ensino Médio e Comissão da 

Educação Especial realizassem a conclusão da pesquisa de dados e diagnósticos até o final de 

dezembro. 

 Ao analisar a trajetória do ano de 2014, percebe-se que foi um ano produtivo e de muitas 

lutas, ideias e desejos de mudanças, não para todas as etapas e comissões. Ano intenso, repleto 

de contradições e fatos políticos que influenciavam diretamente na elaboração das políticas 

públicas educacionais.  
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 É importante lembrar que as atas relatam pouco compromisso no primeiro semestre do 

ano de 2014 e que algumas comissões só foram formadas posteriormente e que a comissão 

referente à valorização profissional e à formação de professores quase não é citada, a não ser 

para dizer que não possui representante e que os trabalhos ainda não foram iniciados. Sendo 

assim, onde estavam os membros do SINTEGO? A função do sindicato era garantir os direitos 

dos trabalhadores da educação, lutando para conquistar melhores condições de trabalho, 

valorização e formação. Portanto, seria óbvia a participação e coordenação do SINTEGO nessa 

comissão. Mas, enfim, faltaram comprometimento e iniciativa, pois os únicos registros em 

relação ao sindicato foi a participação nas discussões referentes à Educação Especial e à 

Educação Infantil.  

 Foi muito preocupante analisar atas de execução de um PME para um decênio e perceber 

que a secretária do FME teve de coordenar os trabalhos sobre a valorização profissional e a 

formação de professores, porque não foram encontrados membros que pudessem assumir essa 

comissão. Desse modo, surgiram questões da seguinte ordem: Onde estavam os membros dos 

SINTEGO, SEPE, naquele momento? Qual é mesmo a função dos sindicatos para o trabalhador 

da educação? Professores de todas as categorias, como garantir e ampliar nossos direitos se no 

momento primordial não estamos mobilizados? Essas questões são de indignação ao ver uma 

categoria desarticulada e que tanto precisa de orientações para que consiga sobreviver a um 

governo que há muitos anos vê seus alunos e professores como instrumentos para manutenção 

do capitalismo.  

 Por fim, o presidente do FME concluiu os trabalhos de monitoramento e avaliação do 

PNE sem o fechamento das atividades da comissão responsável pela meta 15 sobre a Formação 

de Professores; meta 16 sobre a Formação Continuada; meta 17 sobre a Valorização 

Profissional; e meta 18 sobre o Plano de Carreira do Professor, em razão de não ter conseguido 

em tempo hábil pessoas que coordenassem essa comissão. Mas, além da falta de 

comprometimento com as questões relacionadas ao trabalho docente, existiu uma grande 

dificuldade para encontrar dados referentes às instituições privadas, chamando atenção para um 

problema de sincronismo de dados e organização dos órgãos competentes.   

 As reuniões realizadas no ano de 2014 foram bem menos numerosas que em 2015 

devido a prazos e urgência na entrega do documento-base. Em 2014, as reuniões iniciaram em 

março e ocorriam uma vez ao mês, mas em alguns meses não houve reunião, como em janeiro, 

fevereiro, junho, julho, outubro e novembro. Nesse ano, ficou acordado pelos membros do FME 

que seria o momento de fazer a avaliação e, concomitantemente, análise de quais estratégias 

permaneceriam e quais seriam reformuladas.  
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 Após o fechamento do ano de 2014, notou-se, a partir dos registros descritivos em atas, 

que houve pouca mobilização de algumas equipes como, por exemplo, a comissão referente ao 

trabalho docente (metas: 15, 16, 17, 18, 19 e 20) que, ao final do ano, não havia entregado todas 

as análises avaliativas do PME (2004-2014).  

 Conforme as descrições em ata, a secretária do FME, que coordenou os trabalhos no ano 

de 2014, para melhorar a metodologia do trabalho, dividiu as metas no ano de 2015, alegando 

que, como não encontrou pessoas suficientes para assumirem a coordenação dos trabalhos das 

metas 15, 16, 17, 18, 19 e 20, a alternativa encontrada seria dividir essas metas com as outras 

comissões. Assim, os integrantes da meta 1 ficaram responsáveis pela meta 18, a meta 15 ficou 

sob responsabilidade da comissão referente às metas 9 e 10; a meta 16 junto com a comissão 

referente à meta 14, a meta 17 sob a responsabilidade da comissão referente à meta 15. As metas 

19 e 20 foram organizadas pelos membros dos próprios GTs. Dessa forma, todas as metas foram 

divididas e orientadas para conclusão. 

 Ao observar os registros constantes na Ata n° 01/2015, foi averiguado que o FME 

analisou o desenvolvimento das atividades realizadas no ano anterior e, preocupado, sugeriu 

uma nova organização das reuniões, sendo elas semanais. Os trabalhos, que antes estavam 

desarticulados, devido à nova reorganização das comissões e das datas, puderam ser entregues. 

Assim, o documento-base pôde ser apreciado durante Conferência Municipal de Educação do 

Município de Goiânia, em maio de 2015. 

 Na próxima seção, se apresentará o detalhamento de todo o processo de elaboração do 

atual PME (2015-2025), evidenciando os desafios até a sua aprovação na Câmara Municipal de 

Educação do município de Goiânia.  
 

 

3.3 Trabalho Docente: o que propõe o PME (2015-2025)? 
 
 

 Conforme já apresentado no primeiro capítulo, Basso (1998) caracteriza a atividade 

docente como sendo algo com sentido e significado. Para isso, afirma que ela se apresenta de 

forma objetiva e subjetiva. A valorização e a profissionalização do trabalho docente perpassam 

por discussões acerca da jornada de trabalho e questões salariais em que se problematizam a 

natureza e o valor desse trabalho. Tais discussões estão presentes nas metas 16, 17 e 18, que 

imbricam nas condições subjetivas do trabalho docente, voltadas para a formação inicial e 

continuada do professor, previstas nas metas 15 e também 16 do PME do município de Goiânia. 

 Todo o processo de elaboração de documentos pelas políticas públicas educacionais 

passa por disputas e relações de poder, interesses entre a sociedade e o Poder Executivo. Com 
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o PME (2015-2025) não foi diferente, pois este passou por grandes batalhas para sua aprovação 

após consulta pública e referenciada pela sociedade educacional e civil. Nesta pesquisa, isso 

ficou evidente nas metas 15, 16, 17 e 18 relacionadas ao trabalho docente, uma vez que estas 

sofreram interferência do poder público em sua aprovação.  

 Foi imprescindível, para analisar o PME (2015-2025), o estudo de sua reelaboração e 

trajetória de lutas para a efetivação diante do contexto político, econômico e social.  

A retomada dessa trajetória permite analisar que este plano não está livre dessas 

interferências, pois propõe avanços e retrocessos das metas 15, 16, 17 e 18 que tratam do 

trabalho docente.  

 Em um período conturbado e incerto, a SME e o FME iniciam os trabalhos de avaliação 

do antigo PME (2004-2014) e, no ano posterior, continuam com a reelaboração do PME (2015-

2025), em ambiente carregado de situações adversas. 

Em janeiro de 2015, iniciaram-se os trabalhos de elaboração do novo PME (2015-2025), 

pois, no ano anterior, algumas comissões, ao realizarem a avaliação do antigo PME (2004-

2014), foram elencando certos pontos que achavam pertinentes serem colocados naquele 

momento. Sendo assim, foram retomados, segundo registro na Ata n.° 001/2015, o histórico do 

trabalho realizado em 2014, informando as ações feitas até o momento.   

 Conforme o registro da Ata n.º 001/2015, a parceria do Fórum com a SASE/MEC passou 

a analisar o diagnóstico e informar sobre a importância de conhecê-lo, considerando que os 

dados ali apresentados pelas comissões seriam usados na elaboração das estratégias e, nesse 

sentido, caso houvesse necessidade de revê-los, as comissões deveriam se mobilizar-se para tal.  

 Na ocasião, foi apresentada sugestão de calendário para apresentação das estratégias dos 

grupos que se responsabilizariam por cada meta. Lembrou-se da necessidade de uma consulta 

pública ou conferência para levar ao conhecimento da população interessada as estratégias 

elaboradas pelos grupos e, após, o encaminhamento do Projeto de Lei ao Executivo e ao 

Legislativo. O grupo definiu que haveria uma conferência com poder de deliberação. Assim, 

até o final de março, no mínimo, 20 reuniões deveriam ocorrer, pois, só para a apresentação das 

metas no Fórum, deveria haver por volta de dez encontros.  

 Segundo os registros em Ata, Goiânia (2015a) as atividades de elaboração do PME 

(2015-2025), no ano de 2015, foram iniciadas com uma articulação melhor entre os membros. 

E, se alguns desencontros aconteceram no ano anterior, esse foi um ano bem produtivo. De 

acordo com as Atas n.° 01/2015 e 02/2015, os trabalhos foram mais dinâmicos e contaram com 

a participação de uma equipe mais comprometida. As comissões que não haviam formado suas 

coordenadorias foram divididas em comissões mais adiantadas.  



96 

 

 Outra dinâmica que chamou atenção foi a decisão coletiva em se reunir mais vezes e 

dividir responsabilidades. Em cada reunião, duas comissões conduziam os trabalhos, obrigando 

haver organização e agilidade dos grupos de trabalho para a reelaboração do PME (2015-2025) 

em virtude do atendimento aos prazos.  

 Analisando toda a trajetória descrita nas atas, a decisão do grupo em compartilhar 

decisões, avaliações e sugestões para as metas e estratégias do próximo decênio foi uma ação 

muita assertiva, partindo do pressuposto de que cada componente dos grupos vinha de lugares 

diferentes, de experiências diversas que poderiam contribuir e enriquecer o debate, chegando à 

melhor decisão no coletivo.  

 Nos registros descritos neste capítulo, estão relacionados apenas assuntos e questões 

referentes ao Trabalho Docente e à Educação Infantil. Com isso, é notório observar que, mesmo 

o presidente do FME realizando uma nova metodologia de trabalho, dividindo as metas 

relacionadas ao trabalho docente, o número de informações foi bem reduzido.  

 Considerando essa questão, segundo registro da Ata n.º 003/2015, foi elaborada uma 

estratégia que estabelecia o regime de colaboração com o Estado. Houve discussão, também, 

sobre a necessidade de redução do atendimento da Educação Infantil, na faixa de 0 a 3 anos, 

pelas instituições conveniadas. 

 No mês de março, segundo registro da Ata n.º 005/2015, o presidente do FME iniciou 

retomando as estratégias das metas 8 e 9 e sugeriu que uma das estratégias relativa à garantia 

de permanência dos alunos na EJA, fosse contemplada com a redação “apoio aos estudantes da 

EJA com programas de acolhimento a crianças de 0 a 12 anos, filhos de pais estudantes” 

(GOIÂNIA, 2015, Ata 005/2015). O assunto gerou bastante desconforto entre os presentes. A 

comissão da EJA requeria que o plano contemplasse uma sala de apoio para receber as crianças, 

filhos dos alunos da EJA, visto que isso solucionaria o problema de evasão. Mas, a comissão 

referente à Educação Infantil entrou em desacordo com essa proposta, afirmando que essa ação 

seria perigosa e que essa sala seria mais como um depósito de crianças, ferindo todos os direitos 

resultantes de anos de luta sobre o trabalho da Educação Infantil. Segue abaixo o registro dos 

argumentos da representante do Fórum Goiano de Educação Infantil:  

 

 

Explicitar essa demanda no PME pode gerar um programa de atendimento infantil 

contrário à PPP da SME. Relatou que a luta contra todo tipo de atendimento precário 

à infância deve ser travada pelo Fórum de Educação Infantil. Opina que a 

regularização dessa política irá, mais do que qualificar a EJA, precarizar a educação 

infantil, podendo levar a um erro histórico e perda de controle da defesa da infância. 

(GOIÂNIA, 2015a, p. 2, Ata n.º 05) 
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 Mediante as propostas apresentadas pelo Fórum Goiano de Educação Infantil e a 

representante da EJA, o presidente disse que era preciso ter uma flexibilização das partes. A 

representante do Fórum EJA rebateu as falas citadas acima, dizendo que existia, sim, uma 

preocupação com os empecilhos na elevação da escolaridade de pais e mães em defasagem de 

escolarização. Sobre a questão de os pais não terem um lugar seguro para deixar os filhos 

enquanto estivessem estudando, isso agravava o problema da evasão da EJA. 

 A reunião foi encerrada sem que se entrasse em um consenso sobre a inserção da criação 

de uma sala para o acolhimento das crianças filhos dos alunos da EJA no período noturno.  

 Tanto a secretaria geral do FME quanto a representante da SASE/MEC sugeriram que 

se devesse manter a dinâmica de trabalho e observar a questão do tempo para ser entregue o 

trabalho em abril, pois a comissão estava atrasada em seus trabalhos. A representante da 

comissão de valorização explicou que já havia reunido e discutido a Meta 17. Afirmou ainda 

que trouxe para discussão somente o que foi alterado, concordando, em grande maioria, com o 

que havia sido colocado anteriormente. 

 Ainda no mês de março, realizaram-se ações, de acordo com a Ata 009/2015, sobre as 

metas 2, 5, 6 e 7 e no mês de abril, foram retomadas, segundo os registros da Ata 010/2015, as 

discussões sobre as metas 15, 16 e 17 referentes à formação inicial e continuada do professor, 

que ficou a cargo da comissão de valorização profissional.  

 O presidente do FME informou que o objetivo da reunião realizada em abril foi discutir 

e finalizar as metas 15, 16 e 17. Dentre as reflexões e discussões desenvolvidas, foi citado o 

regime de colaboração entre os planos estadual e municipal. Argumentou que, para que tais 

metas saíssem do papel, seria necessária a atuação do CME colocando em prática uma 

normativa de concordância entre Município e o Estado, visto que, no Município de Goiânia, 

existiam três sistemas: o Nacional, o Estadual e o Municipal, devendo essa política se tornar 

uma lei.  

 Seguindo o pensamento acima, a representante do FME refletiu sobre a necessidade de 

se uniformizar a redação para não dissonar dos demais termos. Citou o âmbito de atuação das 

leis, considerando que o regime municipal necessitava demandar ao regime nacional para se 

construir uma política para o Município.   

 A Ata 012/2015 apareceu com data retroativa a março e dispôs sobre a finalização dos 

trabalhos de todas as comissões e discutiu a estrutura da Conferência na qual seriam 

organizados os grupos. Ainda nessa reunião, foi finalizado o documento-base para ser 

apresentado na Conferência Municipal de criação do novo PME.  

 Analisando os documentos disponibilizados pelo FME de Goiânia, as atas 013/2015, 
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014/2015, 015/2015, 016/2015 referem-se às adequações de metas e estratégias que se 

encontravam em atraso e precisavam ser finalizadas com uma certa urgência, estando, entre 

elas, as metas 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17 e 18. O presidente do FME relatou que a maior 

preocupação estava em finalizar os trabalhos referentes à comissão de valorização profissional 

que ainda não havia conseguido fechar os trabalhos referentes às metas e estratégias. Também 

alertou quanto ao cronograma de atividades, pois a conferência estava próxima, sendo preciso 

intensificar os trabalhos, reunindo, para isso, mais de uma vez por semana. 

 No início do mês de maio, o presidente do FME, conforme Ata 017/2019, informou que 

nem todas as entidades que tinham direito a indicar delegados enviaram representantes. 

Perguntou, então, ao grupo o que poderia ser feito com essas vagas. Os integrantes do Fórum 

responsabilizaram-se por entrar em contato com um número maior de representantes. Depois 

de realizada a discussão sobre o número de delegados e a conferência de abertura, o presidente 

do FME disse que observou, junto com sua equipe, que algumas estratégias ainda necessitavam 

de revisão.    

 O presidente do FME, ainda no mês de maio, realizou uma reunião, conforme Ata 

018/2015, iniciando-a chamando atenção para a importância da verificação de forma detalhada 

do documento-base, falou da necessidade de se identificar alguma incorreção ou 

inconstitucionalidade que pudesse haver nesse documento. Depois, informou que seria 

necessário, conforme dispõe o artigo 251 da Lei Orgânica do Município16, encaminhar o 

documento-base para o poder Executivo, com parecer da Conferência Municipal de Educação. 

Informou que, por meio de ofício, já solicitou ao CME a elaboração do referido parecer.  

 O Presidente ainda esclareceu sobre o envio de ofício ao Prefeito e à Secretaria 

Municipal de Educação solicitando agenda para entrega solene do documento. Informou que o 

documento finalizado na última Conferência Municipal de Educação fora enviado à SME, 

mesmo antes da revisão final, para que a Secretaria pudesse tomar conhecimento do seu teor. 

A SME apontou algumas questões que considerava preocupantes para serem assumidas pela 

Prefeitura de Goiânia, como, por exemplo: aumentar a oferta de vagas na Educação Infantil, 

possibilitar a todos licença remunerada para formação continuada em mestrado e doutorado, 

alegando falta de recurso.  

 As atas 019/2015 e 020/2015 não apresentam registro de atividades realizadas, apenas 

nomes de entidades que participaram da reunião, cujos presentes eram os mesmos apresentados 

em todas as reuniões, desde a abertura desses trabalhos em março de 2014, ou seja, não fizeram 

                                                           
16 O art. 251 da Lei Orgânica do Município de Goiânia refere-se à Prefeitura encaminhar para apreciação legislativa 

a proposta do PME, com o parecer do CME e após consulta ao FME. 
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o registro dessas duas reuniões.   

 No mês de maio, segundo os registros em atas e cronogramas de atividades, foi realizada 

a Conferência Municipal de Educação nos dias 15, 16 e 17, cujo evento passou por uma 

reavaliação das metas e estratégias para encaminhar documento para a aprovação da Câmara 

Municipal de Goiânia e, posteriormente, ao Poder Executivo. 

 Sobre o processo de aprovação das metas e estratégias referentes aos dois órgãos, não 

foi disponibilizado nenhum registro referente à sua memória. Sendo assim, de acordo com a 

Ata 022/2015, o presidente do FME informou a programação de um seminário no dia 22 de 

setembro para apresentar o documento, cujo tema ficou definido assim: “Plano Municipal de 

Educação de Goiânia 2015-2025 em debate”. No mês de novembro, segundo Ata 023/2015, 

foram feitas as últimas intervenções no documento. E, entre as sugestões, o presidente do FME 

destacou as contribuições do representante da UNCME nacional. 

 Ainda sobre as deliberações no decorrer de 2015, uma ação do FME, registrada na Ata 

18/2015, de 28 de maio, traz inquietação. O presidente do FME sugeriu que fossem mudadas 

estratégias que, segundo a SME/Goiânia, são difíceis de serem assumidas. As estratégias 

sugeridas foram 1.3 e 1.6 sobre o levantamento da demanda universal; 1.7, sobre o atendimento 

em tempo integral a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade.  

 Essa questão levantada para mudança de estratégia foi rejeitada por todos os presentes, 

levando em consideração que o texto aprovado na Conferência Municipal de Educação não 

devia ser alterado pelo Fórum. Isso porque a única mudança após a conferência só poderia ser 

realizada pelo Poder Executivo.  

 A estratégia 16.7, que aborda a implantação, nas redes públicas de educação básica, 

política de acompanhamento, avaliação e formação continuada dos profissionais em estágio 

probatório; e a 17.7, que trata de promover, no âmbito das diferentes redes de educação, uma 

política de atendimento psicossocial para os seus profissionais foram, também, questionadas 

pela SME, mas o Fórum considerou que não havia como alterá-las. Ressaltou, ainda, a 

importância de o Fórum manter um diálogo com a SME no sentido de defender o processo de 

construção do projeto do PME (2015-2025) e, dessa forma, defender também o documento 

aprovado na conferência.  

 A Conferência Municipal de Educação envolveu cerca de 300 participantes, entre 

professores, estudantes, técnico-administrativos, pesquisadores, gestores, pais e representantes 

das entidades que constituem o FME, conforme registrado (GOIÂNIA, 2015b), e que se refere 

à elaboração do PME (2015-2025). A conferência foi um momento de grande expectativa entre 

os coordenadores das comissões, pois alguns foram para o evento com metas e estratégias que 
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necessitavam de um olhar cuidadoso.  

 Sob a perspectiva da colaboração dos entes federados e a articulação dos respectivos 

sistemas de ensino, o documento aprovado, nessa conferência, foi encaminhado para o Poder 

Executivo como proposta da sociedade goianiense do novo PME (2015/2015). 

 Como já era esperado, mesmo com tanto trabalho para montar as comissões, realizar a 

coleta de dados, elaborar metas e estratégias, nem todas foram aprovadas pela Câmara 

Municipal de Goiânia e pelo Poder Executivo do Município de Goiânia.  

 Apresenta-se abaixo, no quadro 3, na primeira coluna, o documento-base do PME 

(2015-2025) aprovado pela Conferência Municipal de Educação e, na segunda coluna, o 

documento final PME (2015-2025), aprovado em audiência pública. No quadro, na primeira 

coluna, apresentam-se alterações e supressão feitas pela Câmara Municipal e pelo Poder 

Executivo de Goiânia das estratégias referentes às metas 1 sobre a Educação Infantil e as metas 

15, 16, 17 e 18, que tratam de questões relacionadas ao trabalho docente. Constam apenas 

aquelas que foram, de fato, alteradas. 

  

Quadro 4 - Comparação entre o documento-base do PME (2015-2025) e o documento 

final 
META 1 ESTRATÉGIA 7: META 1 ESTRATÉGIA 7: 

Reduzir, gradativamente, a oferta de matrículas 

gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de 

educação, assegurando a expansão da oferta na rede 

escolar pública; 

 

Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches 

certificadas como entidades beneficentes de assistência 

social na área de educação, com expansão da oferta na rede 

escolar pública; 

 

META 1 ESTRATÉGIA 8: META 1 ESTRATÉGIA 8: 

 Promover, em regime de colaboração com Estado 

e União, a formação inicial e continuada dos(as) 

profissionais da educação professores(as) regentes 

na educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento a essa etapa por 

profissionais com formação em   Licenciatura em 

Pedagogia admitindo ainda aqueles com formação 

em Normal Superior, alcançando 100% superior; 

até o final do PME. 

 

Promover, em regime de colaboração como Estado e 

União, a formação inicial e continuada dos(as) 

professores(as) regentes na educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento a essa etapa por 

profissionais com formação em   Licenciatura em 

Pedagogia admitindo ainda aqueles com formação em 

Normal Superior, alcançando 100% até o final do PME. 

 

META 1 ESTRATÉGIA 17: META 1 ESTRATÉGIA 17: 

Garantir o acesso à educação infantil em tempo 

integral para todas as crianças de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos, respeitando o direito da criança à 

educação de qualidade;  

Fomentar o acesso à educação infantil em tempo integral 

e/ou parcial para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos, respeitando o direito da criança à educação de 

qualidade. 

 

META 15 ESTRATÉGIA 13: META 15 ESTRATÉGIA 13: 

Assegurar aos profissionais de educação formação 

continuada referente à inclusão de pessoas com 

deficiências; educação das relações étnico-raciais, 

educação do/no campo, educação escolar indígena, 

de gênero, diversidade e orientação sexual e 

diversidade religiosa, visando à construção de um 

Assegurar, aos profissionais de educação, formação 

continuada referente à inclusão de pessoas com 

deficiências, educação das relações étnico-raciais, 

educação do/no campo, educação escolar indígena e 

diversidade religiosa, visando à construção de um projeto 

de educação que considere essas especificidades; 
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projeto de educação que considere essas 

especificidades. 

 

 

META 16 ESTRATÉGIA 7: META 16 ESTRATÉGIA 7: 

Implantar, nas redes públicas de educação básica, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, por 

u m a  equipe de profissionais, em parceria com as 

instituições superiores públicas de formação de 

professores, e oferecer, durante o estágio 

probatório, curso de aprofundamento de estudos na 

área de atuação; 

 

Implantar, nas redes públicas de educação básica, política 

de acompanhamento, avaliação e formação continuada dos 

profissionais em estágio probatório; 

 

META 17 ESTRATÉGIA 3: META 17 ESTRATÉGIA 3: 

Reformular e garantir no município de Goiânia 

Plano de Carreira para os (as) profissionais do 

magistério da rede pública de educação básica, 

observados os critérios estabelecidos na Lei n
º 

11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação 

gradual do cumprimento da jornada de trabalho em 

um único estabelecimento escolar; 

 

Estratégia suprimida do PME (2015-2025). 

META 17 ESTRATÉGIA 6: META 17 ESTRATÉGIA 5: 17 

Garantir que a lei do piso salarial nacional seja 

rigorosamente cumprida, pelos entes federados, no 

município de Goiânia, cuja com data base seja 

garantida no mês de janeiro; 

 

Garantir que a Lei do piso salarial nacional seja 

rigorosamente cumprida no município de Goiânia, pelos 

diferentes entes federados no âmbito de suas 

competências, nos termos da Lei Federal n.º 11.738, de 16 

de julho de 2008. 

 

META 17 ESTRATÉGIA 7: META 17 ESTRATÉGIA 6: 

Garantir políticas intersetoriais que promovam a 

saúde integral dos profissionais da educação, por 

meio de ações de prevenção, promoção e educação 

em saúde, centradas na valorização profissional, na 

melhoria das condições de trabalho e na ampliação 

de acesso a bens culturais e de lazer, atenção e 

atendimento à saúde e integridade física, mental e 

emocional dos profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 

Garantir políticas intersetoriais que promovam a saúde 

integral dos profissionais da educação, por meio de ações 

de prevenção, promoção e educação em saúde, centradas 

na valorização profissional, na melhoria das condições de 

trabalho e na ampliação de acesso a bens culturais e de 

lazer, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional; 

 

META 17 ESTRATÉGIA 8: META 17 ESTRATÉGIA 7: 

Garantir, em até dois anos, a criação e implantação 

de centros de atendimento psicossocial, exclusivos 

para o atendimento aos profissionais da educação, 

no município de Goiânia; 

 

Promover, no âmbito das diferentes redes de educação, 

uma política de atendimento psicossocial para os seus 

profissionais; 

 

META 18 ESTRATÉGIA 2: META 18 ESTRATÉGIA 2: 

Implantar, nas redes públicas de educação básica, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, 

supervisionados por equipe de profissionais 

experientes, a fim de fundamentar, com base em 

avaliação documentada, a decisão pela efetivação 

após o estágio probatório e oferecer, durante esse 

período, curso de aprofundamento de estudos na 

área de atuação do (a) professor (a), com destaque 

para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

Estratégia suprimida do PME (2015-2025). 

META 18 ESTRATÉGIA 3: META 18 ESTRATÉGIA 2: 18 

                                                           
17 Devido à supressão da estratégia 3 da meta 17, as próximas estratégias tiveram as numerações alteradas. 
18 Devido à supressão da estratégia 2 da meta 18, as próximas estratégias tiveram as numerações alteradas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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Garantir o cumprimento, nos planos de carreira dos 

profissionais da educação básica do estado e do 

município, o cumprimento das licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu; 

Garantir, nos planos de carreira dos(as) profissionais da 

educação básica do estado e do município, o cumprimento 

das licenças remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu; 

 

META 18 ESTRATÉGIA 6: META 18 ESTRATÉGIA 5: 

Garantir o acompanhamento, por meio de 

Conselhos do FUNDEB e organizações da 

sociedade civil, o repasse de transferências federais 

voluntárias, na área da educação, para o estado eom 

o município de Goiânia ,  que têm aprovado lei 

específica de planos de carreira para os (as) 

profissionais da educação; 

Garantir o acompanhamento, por meio de Conselhos do 

FUNDEB e organizações da sociedade civil, o repasse de 

transferências federais voluntárias, na área da educação, do 

município de Goiânia.  

Fonte: A autora (2018). 

 

 Ao se analisar o quadro de intervenção do poder público, representado pela Câmara 

Municipal de Goiânia e pelo Poder Executivo, foram descritas algumas modificações em 

relação ao texto original encaminhado pelo FME.  

 Na meta 1, relativa à Educação Infantil, houve alterações nas estratégias 7, 8 e 17. Nas 

estratégias 7 e 17, realizaram-se modificações que impactariam na obrigatoriedade do poder 

público em realizar suas ações. Na estratégia 7, foi substituída a palavra "reduzir” por 

“articular”. Assim o governo se compromete em articular ações para que aumente a oferta de 

vagas nas creches públicas sem a responsabilização de reduzir a lista de espera de crianças pelo 

acesso a creches e pré-escola. A estratégia 17 foi semelhante à estratégia 7, pois foi substituída 

a palavra “garantir” por “fomentar”, não garantindo, dessa forma, o acesso de todas as crianças 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos à Educação Infantil em tempo integral.  

 A estratégia 8, meta 1, referente à Educação Infantil, houve apenas uma mudança em 

sua redação, porque foi retirado a expressão “profissionais da educação”, ficando apenas o 

termo “professores regentes na Educação Infantil”. Ao analisar as mudanças na redação final, 

o que parece uma simples mudança, analisando o contexto, mostra que os governantes não se 

preocupam com a formação de profissionais que atuam na Educação Infantil. E isso porque se 

levou em consideração que a formação deveria ser ampliada para todos os que estão inseridos 

nessa etapa da educação como, por exemplo, coordenação, auxiliares, entre outros, pois estão 

diretamente ligados às crianças no cotidiano das instituições.   

 As metas 15, 16, 17 e 18, relacionadas ao trabalho docente, sofreram mais interferências 

do poder público, visto que foram suprimidas duas estratégias: a 17.3, sobre o plano de carreira 

e a jornada de trabalho; e a 18.2, referente ao acompanhamento dos professores iniciantes e 

oferta de cursos enquanto o profissional estiver no período probatório, a fim de auxiliar em sua 

prática.  

 De acordo com a meta 15, cujo objetivo é garantir a formação inicial para o professor 
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da educação básica, esta é uma tarefa árdua, pois o grande problema reside na falta de interesse 

dos jovens para procurar cursos de graduação na área de licenciatura. Shiroma (2005) relata 

que o processo de esvaziamento das salas desses cursos é analisado em decorrência da grande 

desvalorização do trabalho do professor. Com isso, é necessário que, além da oferta de cursos, 

sejam motivados a seguir a carreira de professor, a partir da criação de políticas de valorização 

do trabalho docente. 

 Partindo da análise de metas e estratégias do 1º PME (2004-2014) e 2º PME (2015-

2025) sobre assuntos referentes ao Trabalho docente, foram construídos quadros comparativos. 

 Segue abaixo o quadro 5 que trata a meta 15, Formação Inicial do professor.  

 

Quadro 5 – Quadro comparativo das metas e estratégias do 1° e 2° PME referente ao 

trabalho docente – meta 15 
 

1° PME (2004-2014) 2° PME (2015-2025) 
Modalidades de Ensino  

Formação e valorização dos trabalhadores 

da educação básica. 

Metas 15: 

Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, sob 

a coordenação do Fórum Municipal de Educação (FME), no prazo 

de 1 (um) ano de vigência deste PME, política de formação 

dos(as) profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, assegurando que todos(as) os(as) professores(as) da 

educação básica, pública e privada, tenham formação específica 

de nível superior em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Objetivos e Metas  Estratégias   

1. Admitir, a partir da vigência deste 

PME, somente professores e demais 

profissionais de educação que possuam 

as qualificações mínimas exigidas no 

art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, tanto na rede pública como 

na privada. 

1.Realizar, a partir da publicação deste PME, em regime de 

colaboração com os entes federados e em articulação com os 

sistemas educativos e respectivos estabelecimentos de ensino, o 

censo dos profissionais da educação básica para subsidiar a 

elaboração da política de formação dos profissionais da educação 

básica;  

2. Definir diretrizes e estabelecer padrões 

para orientar os processos de 

credenciamento das instituições 

formadoras, bem como a certificação, o 

desenvolvimento das competências 

profissionais e a avaliação da formação 

inicial e continuada dos professores e 

demais trabalhadores em educação. 

2.Elaborar, no prazo de 1 (um) ano a partir da aprovação deste 

PME, em regime de colaboração com entes federados em 

articulação com os sistemas de ensino e instituições formadoras, 

a política de formação dos(as) profissionais da educação básica;  

3. Ampliar os programas de formação em 

serviço, para que assegurem a todos os 

trabalhadores em educação a 

possibilidade de adquirir a qualificação 

mínima e máxima, conforme legislação 

educacional. 

3. Implementar, em regime de colaboração, a política de formação 

dos(as) profissionais da educação básica e avaliá-la, 

periodicamente;  

4. Incentivar o desenvolvimento de 

programas de educação a distância que 

possam ser utilizados também em 

cursos semi-presenciais modulares, de 

forma a tomar possível o cumprimento 

4. Criar políticas e programas que incentivem e/ou atraiam 

educandos(as) da educação básica, particularmente os do ensino 

médio, a escolha do magistério como profissão; 
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da meta anterior e a formação 

continuada dos trabalhadores em 

educação. 

5. Incentivar, nas instituições de educação 

superior públicas, cursos regulares 

noturnos e cursos modulares de 

licenciatura plena, que facilitem o 

acesso dos docentes em exercício à 

formação nesse nível de ensino e, aos 

demais trabalhadores em educação, o 

acesso a cursos que os qualifiquem na 

sua área de atuação. 

5. Consolidar, em regime de colaboração com entes federados, 

políticas permanentes de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a 

formação de profissionais, para atuarem no magistério da 

educação básica; 

6. Garantir que, no prazo de três anos, 

todos os professores em exercício na 

Educação Infantil e nas quatro 

primeiras séries do Ensino 

Fundamental, inclusive nas 

modalidades de educação especial e de 

jovens e adultos, possuam, no mínimo, 

habilitação de nível médio (modalidade 

normal), específica e adequada às 

características e necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

6. Implantar, após um ano de vigência deste PME, a Política de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação, construída 

em regime de colaboração com entes federados, independente do 

cargo ou função;  

 

7. Garantir, por meio de programa 

conjunto da União, do Estado e 

Município, que, no prazo de dez anos, 

os professores de Educação Infantil e de 

Ensino Fundamental (em todas as 

modalidades) possuam formação 

específica de nível superior, de 

licenciatura plena, em instituições 

qualificadas. 

7. Garantir a implantação de programas específicos na Política de 

Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica em 

todas as modalidades, considerando suas especificidades e 

adequação às características e necessidades de aprendizagem 

dos(as) educandos(as); 

8. Incentivar, na perspectiva da inclusão 

social, conhecimentos sobre educação 

das pessoas com necessidades 

especiais, em quaisquer cursos de 

formação profissional, de nível médio e 

superior. 

8. Valorizar e ampliar as práticas de ensino e os estágios 

obrigatórios em cursos de formação de professores em nível 

superior, em instituições educacionais públicas e privadas, 

visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação 

acadêmica e as demandas da educação básica; 

9. Incentivar a inclusão, nos currículos e 

programas dos cursos de formação dos 

trabalhadores em educação, de temas 

específicos da história, da cultura, dos 

conhecimentos, das manifestações 

artísticas e religiosas do segmento afro-

brasileiro, das sociedades indígenas e 

dos trabalhadores rurais, com ênfase 

para sua contribuição na sociedade 

brasileira. 

9. Valorizar e ampliar as práticas de ensino e os estágios nos 

cursos de formação de nível médio e superior dos(as) 

profissionais da educação de outros segmentos, que não os do 

magistério, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a 

formação acadêmica e as demandas da educação básica 

10. Identificar e mapear, no sistema de 

ensino, as necessidades de formação 

inicial e continuada do pessoal técnico 

e- administrativo, elaborando e dando 

início à implementação de programas 

de formação, no prazo de um ano, a 

partir da vigência deste PME. 

10. Realizar, em parceria com a União, o Estado e entidades 

formadoras, cursos e programas especiais para assegurar 

formação específica na educação superior, nas respectivas áreas 

de atuação, aos docentes com formação de nível médio na 

modalidade Normal, aos licenciados ou não licenciados em área 

diversa da atuação docente, em efetivo exercício; 

11. Criar, no prazo de um ano, cursos 

profissionalizantes de nível médio, 

destinados à formação de pessoal de 

apoio, para as áreas de administração 

escolar, multimeios e manutenção de 

11. Realizar, em parceria com a União, o Estado e entidades 

formadoras, a oferta de cursos técnicos de nível médio, 

tecnológico e superior, destinados à formação nas respectivas 

áreas de atuação dos (as) profissionais da educação de outros 

segmentos que não o do magistério; 
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infraestruturas escolares, inclusive para 

alimentação escolar e, a médio prazo, 

para outras áreas que a realidade 

educacional demonstrar serem 

necessárias. 

12. Observar, garantir e implementar as 

metas estabelecidas nos demais 

capítulos referentes à formação dos 

trabalhadores em educação e 

valorização profissional. 

12. Assegurar a formação inicial e continuada de professores (as) 

para a alfabetização, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a 

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e 

ações de formação continuada de professores (as) para a 

alfabetização; 

13.  13. Assegurar, aos profissionais de educação, formação 

continuada referente à inclusão de pessoas com deficiências, 

educação das relações étnico-raciais, educação do/no campo, 

educação escolar indígena e diversidade religiosa, visando à 

construção de um projeto de educação que considere essas 

especificidades; 

14.  14. Desenvolver ações do poder público e sociedade civil, junto 

as IES públicas e privadas, a partir da aprovação deste Plano, 

a fim de incorporar as modalidades e formas de organização 

da educação básica como componente curricular obrigatório 

nos cursos de licenciatura; 

15.  15. Promover formação inicial e continuada de professores (as), 

que contemple teorias relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem e ao uso de novas tecnologias (TICs, leitura e 

produção textual), a fim de garantir a aprendizagem dos(as) 

educandos(as) das diferentes etapas e modalidades.  

Fonte: A autora (2018).  

  

 A primeira observação nos dois planos é em relação à estrutura que foi apresentada, pois 

o primeiro plano (2004-2014) não possui uma divisão tão específica como no segundo (2015-

2025).  

 O primeiro plano prevê 12 estratégias para que seja garantida a formação inicial do 

profissional da educação básica e como definir diretrizes e estabelecer padrões para o processo 

de credenciamento de instituições que vão ofertar os cursos. Essa estratégia não aparece no 

novo PME, levando em consideração que essas diretrizes já tenham sido estabelecidas ao longo 

dos dez anos de vigência do PME anterior.  

 O PME (2014-2014), que deriva do PNE, prevê, no artigo 62 da LDB, que o professor, 

para exercer o magistério na educação básica, tenha graduação em licenciatura plena. O mesmo 

princípio é previsto no segundo PME (2015-2025), mas com algumas modificações na redação, 

tendo agora a obrigatoriedade de que o professor, para atuar na educação básica, tenha o curso 

de graduação em licenciatura.  

 Essas questões referentes à meta 15 são ideológicas e, ao finalizar o plano, fica claro 

que a intenção e a motivação do governo são justamente o contrário. De acordo com as 

supressões de estratégias e uso de termos como “garantir”, faz com que os direitos à formação 

inicial e continuada, segundo a aprovação do plano, não avancem, mas, sim, retrocedam em 
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vários momentos, como é o caso da estratégia 13, referente a questões de gênero, diversidade e 

orientação sexual.  

 A estratégia 13, referente à meta 15, foi a única que sofreu alteração na redação, visto 

que a comissão referente ao trabalho docente e os delegados na Conferência Municipal de 

Educação de Goiânia acrescentaram no texto questões de gênero, diversidade e orientação 

sexual, mas, ao ser votado na Câmara Municipal de Goiânia, foi suprimida essa parte, mediante 

protestos de líderes de igrejas e de ações conservadoras em defesa da família.  

 É indiscutível que a sociedade tenha mudado seu perfil, e para Hypólito (1997)  a 

educação deve ser instrumento de luta, deve acompanhar essas mudanças. A diversidade 

encontra-se presente em diversos lugares e, com isso, a formação inicial e continuada de 

professores deve proporcionar ao profissional essa visão nova da sociedade. É uma perda para 

a educação e para o desenvolvimento de novos projetos de inclusão que assuntos polêmicos 

como diversidade, gênero e orientação sexual estejam fora dos bancos da sala de aula. 

Infelizmente, a sociedade, ainda conservadora, limita o surgimento de cidadãos mais críticos e 

menos preconceituosos.  

 Já para o poder público, quanto mais a sociedade continuar conservadora e a educação 

estiver fora dos debates políticos, maior a chance de se usurpar dos direitos do cidadão, uma 

vez que os mesmos não saberão lutar para garantir o seu lugar na sociedade.  

 Para compreender melhor como foi apresentado o assunto sobre formação continuada 

nos dois PME (2004-2014) e (2015-2025), foi construído o quadro comparativo abaixo. 
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Quadro 6 – Quadro comparativo das metas e estratégias do 1° e 2° PME referente ao 

trabalho docente – meta 16 
 

1° PME (2004-2014) 2° PME (2015-2025) 

Modalidades de Ensino  

Formação e valorização dos trabalhadores da 

educação básica. 

Metas 16: 

Criar mecanismos, em regime de cooperação e colaboração entre 

a União, Estado e Município, para formar em cursos de pós-

graduação, lato sensu e stricto sensu, 60% (sessenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 

deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

Objetivos e Metas  Estratégias 

1 - Incentivar o desenvolvimento de programas de 

educação a distância que possam ser utilizados 

também em cursos semipresenciais modulares, de 

forma a tomar possível o cumprimento da meta 

anterior e a formação continuada dos 

trabalhadores em educação; 

1 - Realizar, em regime de colaboração entre a União, Estado e 

Município e IES, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e 

fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas 

de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas 

de formação do município de Goiânia; 

2 - Incentivar, nas instituições públicas de nível 

superior, a oferta de cursos de especialização, 

voltados para a formação de pessoal para as 

diferentes áreas de ensino e, em particular, para a 

gestão escolar, para a formação de jovens e 

adultos, de portadores de necessidades 

educacionais especiais, para a Educação Infantil e 

educação do campo; 

2 - Consolidar a Política Municipal de Formação de 

Professores(as) da educação básica, em regime de colaboração 

entre a União, Estado e Município e IES, definindo diretrizes nas 

áreas de formação necessárias para o município de Goiânia; 

3. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste 

plano, que o Sistema Municipal de Ensino 

mantenha a oferta de programas de formação 

continuada aos trabalhadores em educação; 

3 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estado e 

Município e IES, programa de composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e 

programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras 

e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de 

outros, a serem disponibilizados para os profissionais da 

educação da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura de 

investigação; 

4 - Incentivar a realização de cursos de mestrado 

e doutorado, na área educacional-ou em áreas 

afins, para desenvolver pesquisas educacionais; 

4 - Ampliar e consolidar em regime de colaboração entre a 

União, Estado e Município e IES, o portal eletrônico para 

subsidiar a atuação dos(as) professores(as) da educação básica, 

disponibilizando, gratuitamente, materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível; 

5 - Estimular programas de pós-graduação e 

pesquisas em educação como Centros 

Irradiadores da formação profissional em 

educação, para todos os níveis e modalidades de 

ensino; 

5- Garantir a concessão de licença para aprimoramento 

profissional remunerada, criar e ampliar a oferta de bolsas de 

estudo para pós-graduação (stricto sensu) dos(as) professores(as) 

e demais profissionais da educação básica, conforme 

regulamentação específica; 

6 - Identificar e mapear, no sistema de ensino, as 

necessidades de formação inicial e continuada do 

pessoal técnico e administrativo, elaborando e 

dando início à implementação de programas de 

formação, no prazo de um ano, a partir da 

vigência deste PME; 

 

6 - Fortalecer, em regime de colaboração entre a União, Estado, 

Município e IES, a formação dos(as) professores(as) das escolas 

públicas de educação básica, garantindo, entre outras ações, a 

implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura 

e da instituição de programa nacional de disponibilização de 

recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público; 

7 - Promover, em ação conjunta da União, do 

Estado e do Município, a avaliação periódica da 

qualidade de atuação dos professores, com base 

nas diretrizes de que trata a meta 8, como subsídio 

à definição de necessidades e características dos 

cursos de formação continuada. 

7 - Implantar, nas redes públicas de educação básica, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, por uma equipe de 

profissionais, em parceria com as instituições superiores públicas 

de formação de professores, e oferecer, durante o estágio 

probatório, curso de aprofundamento de estudos na área de 

atuação. 

Fonte: A autora (2018).  
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  Em relação à meta 16, observando a descrição do quadro 6, o primeiro PME (2004-

2014) apresenta-nos de forma bem abrangente o incentivo à formação continuada, mas não 

expõe nenhuma forma de incentivo para que isso aconteça. No segundo PME (2015-2025), 

além de ter separado a meta formação continuada da meta valorização profissional, traz alguns 

avanços ao mencionar a implantação de livros didáticos e paradidáticos, inclusive em Braille, 

para que os professores possam aprofundar o seu conhecimento.  

 Ainda analisando o segundo Plano (2015-2025), observa-se que foi acrescentada a 

estratégia que garante a concessão de licença para aprimoramento, mas que atualmente está 

vetado mediante decretos do Poder Executivo do município de Goiânia, conforme noticia 

veiculada no Goiás-G1 (2018). 

 Na sequência, a meta 16 propõe criar mecanismos, em regime de cooperação e 

colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e Município, para formar, em cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, 60% dos professores da educação básica, até o último ano 

de vigência deste PME. A meta ainda busca garantir a todos os profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.   

  Ao analisar a meta 16, percebe-se que esta possui sete estratégias que, em regime de 

colaboração entre União, Estado, Distrito Federal, Município e Instituições de Ensino Superior 

(IES), visam ao planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação 

continuada. Essas estratégias ainda buscam fomentar a respectiva oferta por parte das 

instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 

formação do município de Goiânia.  

  Essa estratégia visa garantir a concessão de licença para aprimoramento profissional 

remunerada, criação e ampliação da oferta de bolsas de estudo para pós-graduação stricto sensu 

dos professores e demais profissionais da educação básica, conforme regulamentação 

específica. Mas essa estratégia não tem sido contemplada, devido a uma periodicidade de 

publicações de decretos que barram todo e qualquer tipo de licença que gera ônus para os cofres 

públicos, amparando-se na Lei de Responsabilidade Fiscal do município do Goiânia.  

 A descrição da meta 16, estratégia 7, refere-se à implantação de curso de 

aprofundamento de estudos, em parceria com as instituições superiores públicas de formação 

de professores, para período probatório na área de atuação. Nessa estratégia, foi acrescentado o 

termo “avaliação”, ou seja, além de implantar cursos de formação, o docente também seria 

avaliado. Como a estratégia refere-se aos professores em estágio probatório, essa avaliação já 

existe na Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME/Goiânia). O período probatório é de 
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dois anos, mais um ano de estabilidade, sendo o profissional avaliado pelo diretor da instituição 

a cada três meses, por meio de observação do cumprimento de suas atribuições para o cargo e 

a cada seis meses lhe é atribuída nota de 0 a 100, não sendo efetivado o servidor que obtiver 

uma média inferior a seis no decorrer dos três anos.    

 Contudo, tanto o processo avaliativo no período probatório quanto a formação proposta 

é apenas política de papel. Nem sempre aquilo que está previsto de fato ocorre, constituindo-se 

como letra morta. A realidade da educação goiana, em específico a de Goiânia, aponta para tal 

fato. Quando, entre o primeiro PME (2004-2014) e o atual, houve uma grande entrada de 

professores na rede pública de educação de Goiânia, via concurso, isso impactou o orçamento 

municipal. Essa realidade faz com que, atualmente, se dificulte a licença para estudos em pós-

graduação.  

 Entre todas as metas, a meta 16 é a que mais retrocedeu desde o primeiro PME até o 

atual. No primeiro plano, o município de Goiânia disponibilizava uma semana de diversos 

cursos de 40 horas para os professores da educação básica, chamada Jornada Pedagógica. Esse 

movimento acontecia para oferecer, de forma gratuita, cursos de formação para que, além de 

melhorar o conhecimento, o professor pudesse dar entrada na progressão horizontal e mudar de 

nível, melhorando, assim, o seu rendimento salarial.  

 Segundo relatos do histórico do primeiro Plano Municipal da Educação de Goiânia 

(2004-2014), foram vários atos que incentivaram e melhoraram a formação continuada para 

atender às metas do PME (2004-2014). Outra característica presente deu-se em relação à 

formação continuada, voltada a estudos mensais sobre assuntos relativos a uma dificuldade do 

coletivo da escola. Antes da implantação do primeiro PME, não existiam esses momentos de 

estudo e, quando começaram, ocorriam à noite. E, mesmo sendo obrigatório, muitos não 

conseguiam participar devido a uma terceira jornada extensa, cansativa e desumana para com 

o professor.  

 A meta 16, relacionada à formação continuada do professor, no PME (2004-2014) teve 

avanços, conforme registros em ata (GOIÂNIA, 2014, ATA nº 02), visto que os professores 

conquistaram o direito a uma formação continuada mensal, conforme registro em ata. Goiânia 

dispensando os alunos um dia por mês para que o professor pudesse realizar seus estudos para 

garantir a qualidade de suas aulas e, em consequência, ter direito a uma formação no horário de 

trabalho.  

 Além do acesso à Jornada Pedagógica, que acontecia de dois em dois anos para ajudar 

o professor em sua progressão horizontal, havia os cursos de formação continuada mensal nas 

instituições no horário de trabalho, sendo automática, nesse período, a licença para 
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aprimoramento. O professor que queria se aprimorar, fazendo um curso de pós-graduação 

stricto sensu, era, nesse período, liberado para dedicação exclusiva aos estudos. Desse modo, 

era motivador realizar cursos de mestrado e doutorado, pois são cursos que exigem muita 

leitura, pesquisa e dedicação. Além da liberação para estudar, após sua conclusão, o servidor 

tinha um reajuste automático de 40 a 50% no salário. E, se por algum motivo esse benefício 

atrasasse, ele recebia os valores retroativos a essa data.  

 Por mais que existissem dificuldades no período do primeiro PME (2004-2014), foi o 

tempo em que a formação continuada no município de Goiânia mais avançou. Dessa forma, 

esse município tornou-se objeto de desejo de todo profissional de educação, com concursos 

concorridos e exigentes. E, para a população, a imagem da educação do município de Goiânia 

era muito positiva, assemelhando-se, em algumas modalidades, como, por exemplo, a Educação 

Infantil, às escolas particulares de reconhecimento nacional. (GOIÂNIA, 2014, ATA nº 02). 

 Porém, amparados nos argumentos de uma crise financeira que atingiu o país e, 

consequentemente, o município de Goiânia, o prefeito em exercício, no ano de 2014, ano de 

aprovação do atual PNE (2014-2024), tomou medidas de restrições de gastos públicos que 

causaram impactos diretamente nas metas relacionadas à formação e à valorização do trabalho 

docente.  

 O Decreto n.° 2718, de 14 de novembro de 2014, assinado pelo prefeito de Goiânia em 

exercício, suspende todas as progressões funcionais, lineares, verticais e horizontais, dentre 

elas, todas as licenças que gerassem ônus para os cofres públicos do município, como: licenças 

para aprimoramento, licenças-prêmio e licença por interesse particular, conforme noticia 

veiculada no Goiânia-G1 (2018).  

 O decreto também proíbe o pagamento de horas extras, realização de concursos públicos 

e participação de servidores em cursos e seminários. Todas as medidas ficam submetidas à 

análise da Comissão de Controle de Despesas e Orçamento (CCDO), formada pelos secretários 

de Finanças, Administração, Gestão de Pessoas, Controladoria Geral do município e pelo chefe 

de gabinete do prefeito19.  

 Essa atitude do Poder Executivo faz com que inicie um período de retrocessos na 

educação, paralisando as metas relacionadas ao trabalho docente e o que era para continuar em 

desenvolvimento vira motivo de mobilizações e grande revolta por parte dos profissionais da 

área da educação.  

 O incoerente é que isso acontece justamente após a aprovação do PNE (2014-2024) e 

                                                           
19 Informações retiradas de jornais de circulação local, como o Diário de Goiás (2014). 
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elaboração do PME (2015-2025), uma vez que a educação volta a ser palco de redução de 

direitos em relação ao trabalho docente. Além dos decretos que impedem qualquer licença que 

gere substituição e, consequentemente, ônus para os cofres públicos municipais, a perda do 

direito de um dia ao mês para formação continuada também foi decretada mediante Ofício 

Circular n.° 026/2017, informando que os planejamentos coletivos, nos quais eram realizados 

planos de formação com professores, só seriam considerados letivos se houvesse a presença 

dos educandos, pais ou responsáveis. Então, como planejar, estudar e trabalhar com crianças, 

ministrando atividades pedagógicas ao mesmo tempo? Isso precariza a condição de trabalho e 

impossibilita o acesso à formação continuada prevista no Estatuto e no Regimento Interno do 

município de Goiânia.  

 A formação continuada é uma forma de valorização profissional dos professores, para 

contemplar a meta 17 do 2º PME (2015-2025) e as metas e estratégias que se assemelham a 

esse assunto no 1º PME (2004-2014), conforme o quadro comparativo abaixo.  

 

Quadro 7 – Quadro comparativo das metas e estratégias do 1° e 2° PME referente ao 

trabalho docente – meta 17. 

 

1° PME (2004-2014) 2° PME (2015-2025) 
Modalidades de Ensino  

Formação e valorização dos trabalhadores 

da educação básica. 

Metas 17: 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas e 

privadas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao rendimento médio dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do 6° (sexto) ano de vigência 

deste PME, e a garantir condições adequadas de trabalho. 

Objetivos e Metas  Estratégias   

1. Implantar e implementar, 

gradualmente, jornada de trabalho de 

tempo integral, preferencialmente 

cumprida em um único estabelecimento 

escolar, desde que respeitadas as 

condições de trabalho. 

1 - Constituir, por iniciativa do Fórum Municipal de Educação, 

até o final do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME, um Fórum 

permanente, com representação do Estado, do Município e 

dos(as) trabalhadores(as) da educação para a realização do 

controle social, no acompanhamento da atualização progressiva 

do valor do piso salarial nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica. 

2. Implantar em todas as instituições da 

rede privada, no prazo de três anos, 

planos de carreira para docentes e 

profissionais técnico-administrativos. 

2 - Constituir, como tarefa do Fórum permanente, o 

acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores 

oficiais da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás, bem como 

pelos portais de transparência dos órgãos governamentais 

competentes; 

3. Destinar, no mínimo, 30% da carga 

horária dos professores à hora-

atividade, com o cumprimento de, no 

mínimo, 2/3 desta, na própria 

instituição educacional. 

3 - Garantir o cumprimento dos planos de carreira, de modo a 

buscar constantemente, a valorização dos(as) profissionais do 

magistério; 

4. Implantar, no prazo de um ano, planos 

gerais de carreira para os profissionais 

que atuam nas áreas técnica_ e 

administrativa com respectivos níveis 

de remuneração. 

4 - Garantir que o valor do vencimento básico nos respectivos 

planos de carreira dos(as) profissionais do magistério seja 

reajustado, no mínimo, com o mesmo índice de reajuste do piso 

nacional salarial, com data base garantida no mês de janeiro de 

cada ano; 

5. Observar, garantir e implementar as 5 - Garantir que a Lei do piso salarial nacional seja, 
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metas estabelecidas nos demais 

capítulos referentes à formação dos 

trabalhadores em educação e 

valorização profissional. 

rigorosamente, cumprida no município de Goiânia, pelos 

diferentes entes federados no âmbito de suas competências, nos 

termos da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008; 

6.  6 - Garantir políticas intersetoriais que promovam a saúde integral 

dos(as) profissionais da educação, por meio de ações de 

prevenção, promoção e educação em saúde, centradas na 

valorização profissional, na melhoria das condições de trabalho e 

na ampliação de acesso a bens culturais e de lazer como condição 

para a melhoria da qualidade educacional; 

7.  7 – Promover, no âmbito das diferentes redes de educação, uma 

política de atendimento psicossocial para os seus profissionais. 

Fonte: A autora (2018).  

 

 Na meta 17, que se refere à valorização profissional, houve alterações nas estratégias 3, 

6, 7 e 8 do PME (2004-2014). A estratégia 3 especifica a garantia do plano de carreira e a 

implantação gradual de jornada de trabalho em uma mesma instituição. A total supressão dessa 

estratégia evidencia um município que não se preocupa com as condições objetivas de trabalho 

do professor. E este é um dos reflexos da falta de articulação de entidades responsáveis pela 

discussão de metas relacionadas ao trabalho docente no município de Goiânia.  

 A estratégia 6, da meta 17 do PME (2015-2025), traz duas alterações em sua redação: 

uma acrescenta, além do município de Goiânia, entes federados no âmbito de suas 

competências, o que deixa claro que o município não fará nenhuma garantia de pagamento do 

piso sem que os órgãos competentes lhe amparem para isso. Outra mudança, e mais impactante, 

é a retirada da data-base garantida no mês de janeiro, permitindo, dessa forma, que o município 

vá protelando o pagamento do piso salarial, e que hoje é garantido por lei.  

 Dando continuidade, o atual PME (2015-2025) a Meta 17, com sete estratégias, levou à 

constituição, por iniciativa do FME, até o final do primeiro ano de vigência deste PME, de um 

Fórum permanente, com representação do Estado, do Município e dos trabalhadores da 

educação para a realização do controle social, no acompanhamento da atualização progressiva 

do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica.  

 Essa é uma questão de difícil atendimento, pois o município de Goiânia não possui 

opção em concurso público para dedicação exclusiva ou atuação integral. Dessa forma, se o 

servidor desejar trabalhar o dia todo, deverá prestar concurso público para acumular contratos 

de trabalho. Essa estratégia foi suprimida no novo PME (2015-2025), pelo entendimento de que 

não seria possível ser atendida.   

 Já o novo PME (2015-2025) traz grandes mudanças quanto à meta 17, em decorrência 

de algumas conquistas nacionais, como a lei que regulamenta o piso salarial profissional 
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nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei n.º 11.738, de 

16 de julho de 2008). Com isso, a primeira estratégia da meta 17 é constituir, até o final do 

primeiro ano, uma comissão para o acompanhamento da atualização do valor do piso salarial 

nacional para profissionais da educação.  

 Sobre a redação da meta 17, as mudanças que foram aprovadas pela Conferência 

Municipal de Educação e pelo Poder Executivo acrescentaram, às redes privadas, a meta de 

valorização profissional e a garantir de condições adequadas ao trabalho. Ainda, foi suprimida 

a estratégia 17.3 foi suprimida, que se refere ao direito do professor que tem carga horária 

integral trabalhar em uma mesma instituição. No município de Goiânia, não existe essa 

realidade. Além da estratégia suprimida foram acrescentadas mais duas estratégias, a 17.7 e a 

17.8, que tratam da saúde dos profissionais da educação. 

 As estratégias acima incluídas no novo PME, relativas às condições de trabalho do 

profissional de educação e ao atendimento psicossocial, foram decorrentes de um alto índice de 

adoecimento do professor registrado em diversas pesquisas acadêmicas ao longo dos anos. 

Conforme demonstram Oliveira, Oliveira, Vieira (2012), a precarização, a intensificação e a 

falta de condições de trabalho levam a um adoecimento físico e mental do professor.  

 O processo de lutas, avanços e retrocessos dos dois planos PME (2004-2014) e PME 

(2015-2025) em relação ao Plano de Carreira do Profissional de Educação, vem disponibilizado 

no quadro comparativo a seguir:  

 

Quadro 8 – Quadro comparativo das metas e estratégias do 1° e 2° PME referente ao 

trabalho docente – meta 18. 

 

1° PME (2004-2014) 2° PME (2015-2025) 
Modalidades de Ensino  

Formação e valorização dos trabalhadores 

da educação básica. 

Metas 18: 

Assegurar a existência e cumprimento dos planos de carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior, pública e 

privada, de todos os sistemas de ensino, tomando como referência 

o piso salarial nacional, definido em lei federal, nos termos. 

Objetivos e Metas  Estratégias   

1. Garantir, a partir promulgação deste 

plano, os novos níveis de remuneração 

em todos o sistema de ensino, com piso 

salarial próprio; de acordo com as 

diretrizes estabelecidas, a 

implementação e o cumprimento dos 

planos de carreira dos trabalhadores em 

educação. 

1 - Garantir que o provimento efetivo para todos os cargos 

relacionados aos(às) profissionais da educação ocorra por meio de 

concurso público de provas e títulos, de acordo com a função a ser 

desempenhada;  

 

2. Implantar e implementar, 

gradualmente, jornada de trabalho de 

tempo integral, preferencialmente 

cumprida em um único estabelecimento 

escolar, desde que respeitadas as 

condições de trabalho. 

2 – Garantir, nos planos de carreira dos(as) profissionais da 

educação básica do estado e do município, o cumprimento das 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 

inclusive em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
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3. Implantar em todas as instituições da 

rede privada, no prazo de três anos, 

planos de carreira para docentes e 

profissionais técnico-administrativos. 

3 - Realizar, anualmente, a partir do 2° (segundo) ano de vigência 

deste PME, em regime de colaboração com o Estado e a União, o 

censo dos (as) profissionais da educação básica de outros 

segmentos que não os do magistério; 

4. Implantar, no prazo de um ano, planos 

gerais de carreira para os profissionais 

que atuam nas áreas técnica e 

administrativa com respectivos níveis 

de remuneração. 

4 - Considerar as especificidades socioculturais das escolas do 

campo no provimento de cargos efetivos para essas escolas;  

 

5.  5 - Garantir o acompanhamento, por meio de Conselhos do 

FUNDEB e organizações da sociedade civil, o repasse de 

transferências federais voluntárias na área da educação, no 

município de Goiânia; 

6.  6 - Garantir a existência de comissões permanentes de profissionais 

da educação dos sistemas de ensino municipal e estadual, para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 

implementação dos planos de carreira. 

Fonte: A autora (2018).  

 

 O atual PME (2015-2025) na meta 18, relativa ao plano de carreira e à valorização 

profissional, houve alterações nas estratégias 2, 3 e 6. A estratégia 2 refere-se ao suporte de 

profissionais mais experientes para os profissionais de educação que estão iniciando na 

profissão, através de cursos, sobre conteúdo e metodologias a serem ministrados.  

 A estratégia 2 foi acrescentada no plano aprovado em Conferência Municipal de 

Educação e, em seguida, suprimida pelo Poder Legislativo e Poder Executivo. A supressão da 

meta, segundo o documento do PME (GOIÂNIA, 2015b, p. 25), foi descrita da seguinte forma:  

 

 

18.2. Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim 

de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após 

o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de 

estudos na área de atuação do(a) professor(a), com destaque para os conteúdos a serem 

ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. 

 

 

 Com a retirada da estratégia 18.2 pelo Poder Legislativo e confirmada pelo Poder 

Executivo, pautada na falta de recursos públicos, percebe-se o não comprometimento com a 

formação continuada do professor, levando à insatisfação da categoria em relação à valorização 

e profissionalização do trabalho. O fato precariza ainda mais a situação por se tratar de uma 

estratégia destinada ao servidor que se encontra em estágio probatório.  

 No PME (2015-2025) a estratégia 3 substitui a expressão “garantir o cumprimento das 

licenças remuneradas para qualificação profissional lato sensu e stricto sensu”, por apenas 

“garantir”. Dessa forma, o município, através de justificativas relacionadas a fatores 

econômicos, vai se eximindo do papel de garantir o acesso à formação continuada aos 

profissionais do município de Goiânia.  
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 E, por fim, a última alteração foi na estratégia 6 da meta 18. Retirou-se da redação a 

destinação dos repasses federais para o plano de carreira dos professores do município de 

Goiânia, deixando a destinação do recurso de forma abrangente para a educação, sem 

especificar como será gasto.   

 É notório que, todas as mudanças no PME (2015-2025), estão relacionadas às condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente, em sua maioria justificada por fatores econômicos.  

 Dessa forma, segundo Enguita (1991), é a partir da relação do homem com o trabalho 

que vai se definir se é uma proletarização marcada por situações de contradições, desigualdades 

e conflitos ou se é profissionalização voltada para a valorização e atuação profissional docente.  

 Para Oliveira (2010), as políticas públicas educacionais estão carregadas de ações 

ambíguas e contraditórias que, se por um lado, servem para melhorar a educação; por outro, são 

utilizadas como manobra de dominação e desprofissionalização e desqualificação do trabalho 

docente. Esse modelo de educação permite a oferta de um ensino que está a serviço da 

manutenção do capital.  

 Ao analisar o trabalho docente na Educação Infantil proposto pelo PME Goiânia (2015-

2025) nas metas 1 (Educação Infantil) e 15, 16, 17 e 18 (trabalho docente), percebe-se que, desde 

os encontros do FME, no ano de 2014, com o objetivo de avaliar o PME (2004-2014), o trabalho 

foi repleto de tensões e falta de comprometimento de algumas equipes que faziam parte da 

análise dessas metas.  

 No ano de 2015, com os prazos apertados para a concretização do documento-base para 

a CME, foram divididas as responsabilidades das metas. Mas os embates de representatividade 

do FME, SME e poder público tornaram a reelaboração do PME um jogo de poder, no qual os 

interesses educacionais ficaram em segundo plano.  

 Na Conferência Municipal de Educação em maio de 2015, as manobras políticas de 

representantes do governo demonstraram que a intenção era aprovar menos alterações possíveis 

no plano. No momento, foram votadas metas e estratégias que interferiam diretamente na 

intenção do município de melhorar e expandir a oferta de vagas na creche e na pré-escola, dentre 

elas, várias questões foram dialogadas no encontro, como a precarização dos prédios e das 

condições de trabalho dos professores que já fazem parte do quadro funcional.  

 A expansão da oferta de vagas na Educação Infantil é urgente, ao se considerar metas 

nacionais voltadas pela universalização do ensino e também pela garantia do direito da criança 

na instituição educacional. Porém, essa oferta deve ser pensada aliada à qualidade de 

acolhimento.   

 Aspectos como a fragilidade da formação inicial, principalmente de auxiliares de 
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atividades educativas e as dificuldades do professor em realizar sua formação continuada, seu 

plano de carreira e sua valorização profissional são fatores que causaram grandes discussões. 

No final, estratégias foram suprimidas com a justificativa de não haver recursos para avançar 

com essas metas. 

 Ações aprovadas ou reprovadas pelo Poder Executivo demonstram que as discussões 

com as comissões, o Conselho Municipal de Educação, os planos Nacional, Estadual e 

Municipal auxiliam na criação de políticas públicas educacionais, embora não sejam suficientes. 

Portanto, identificar a presença dos problemas antigos que ainda perpetuam em nosso cotidiano 

e lutar contra a intensificação e a precarização do trabalho são ações que têm sido realizadas. 

Assim, o PME (2015-2025), seguindo os moldes do PNE (2014-2024), retrocede muito se for 

considerado o contexto referente ao trabalho docente. Nesse sentido, percebe-se que o plano não 

sai do papel como, por exemplo, o incentivo à formação continuada.  

 A luta pela efetivação das políticas de Estado tem sido um grande desafio em uma 

sociedade neoliberal, na qual a prioridade de nossos governantes não é a educação.  

 Ainda é importante ressaltar as metas 19 e 20, referentes a uma gestão democrática, e a 

destinação de recursos públicos para a educação como primordial para que todas as metas do 

PME sejam efetivadas.  

  O contexto de reelaboração do PME (2015-2025), segundo reportagem do site Goiás-

G1 (2014a) ocorreu em um momento de crise econômica em todos os âmbitos, tanto municipal 

quanto federal. Dessa forma, a meta 20, relacionada ao financiamento da educação, foi afetada 

impactando diretamente nas demais dezenove metas do plano nacional e, por conseguinte, do 

municipal. A análise das atas do FME, no ano de 2014, mostrou que as metas relacionadas ao 

trabalho docente (15, 16, 17 e 18) não foram tratadas como prioridades, porque não houve 

representantes do FME que se dispusessem a trabalhar nesse GT. 

 As instituições responsáveis por essa discussão entendem como sendo algo “natural” 

representantes do SINPRO, do SINTEGO e do SEPE não se engajarem na luta pela valorização 

e plano de carreira dos docentes, sem terem uma participação efetiva. O SINTEGO, apesar de 

estar desde o início nas reuniões, optou por participar do GT da Inclusão - Educação Especial. 

Dessa forma, não se comprometeu com as metas sobre o trabalho docente.  

 No ano de 2015, decisivo para finalizar o PME (2015-2025), as metas relacionadas ao 

trabalho docente foram divididas entre as outras comissões, sendo elas: Fórum EJA, Educação 

Especial e Educação Superior, visto que as metas desses GTs já se encontravam adiantadas em 

relação às demais, devido a sua melhor articulação. 

 Apesar das discussões sobre o trabalho docente no GT do atual PME (2015-2025) terem 
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passado por diversas dificuldades, tanto na criação de comissões quanto na conclusão das 

estratégias para sua aprovação, é visível que aquilo que foi encaminhado para a CME para 

discussão e aprovação mostrou avanços significativos para melhorar as condições subjetivas e 

objetivas do trabalho dos professores.  

 A CME aprovou o documento elaborado pelo FME com proposições que foram 

encaminhadas aos Poderes Legislativo e Executivo. Nesse sentido, o PME proposto apresentava 

terminologias como “garantir direitos”; determinava prazos em até dois anos de 

acompanhamento psicossocial para o professor; propunha subsídios de auxílio ao professor 

iniciante em carreira através de cursos de formação; indicava a reformulação do plano de 

carreira e jornada de trabalho em um mesmo estabelecimento garantida por lei; propunha data-

base anual garantida no mês de janeiro; estabelecia a criação de atendimento à saúde do 

professor; propunha a formação continuada quanto à diversidade de gênero e orientação sexual; 

e, por fim, quanto ao FUNDEB, propunha utilizar parte desse recurso federal para 

desenvolvimento de planos de carreira. Essas questões foram avanços, considerando o plano 

anterior, mas, infelizmente, foram todas suprimidas quando encaminhadas, por meio de 

audiência pública, ao poder público para sua aprovação.  

 Dourado (2011) afirma que as políticas educacionais sozinhas não garantem sua 

efetivação. Por isso, é preciso ficar atento a supressões nas estratégias relacionadas ao trabalho 

docente dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Questões significativas sobre 

o trabalho docente tiveram sua redação alterada para que não houvesse a obrigação de garantir, 

mas apenas fomentar, ou seja, basta colocar no papel, desobrigando sua efetivação.  

 Considerando todas as modificações realizadas na redação, percebe-se que o governo 

não quis se comprometer com a qualidade da educação e, muito menos, com metas relacionadas 

ao trabalho do professor, retirando, inclusive, estratégias importantes, como visto 

anteriormente. A forma como foram aprovadas as estratégias deixa claro que ficou apenas o 

que não iria comprometer os cofres públicos e que, de certa forma, já estava posto no cotidiano 

da educação em Goiânia. 

 Desse modo, as questões tratadas nesta pesquisa sobre o PME (2015-2025), referentes 

ao trabalho docente, evidenciaram que a luta por melhores condições objetivas e subjetivas de 

trabalho docente foi derrotada, não apenas pelas manobras do Executivo no dia da realização 

da audiência pública, mas também pela falta de articulação e mobilização dos profissionais da 

educação. Naquela data, não ocorreu uma participação significativa dos profissionais da 

educação e tampouco da sociedade civil, mesmo que todos tivessem sido convidados. Somente 

estiveram presentes os membros do FME, alguns pais e estudantes de graduação e pós-

graduação, conforme registrado no Goiânia (2015b).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

  A análise sobre o trabalho docente na Educação Infantil e o PME de Goiânia foi 

desafiador. Nesse sentido, esta dissertação é resultado de um trabalho árduo, realizado através 

de leituras, análises, pesquisas teóricas e documentais que subsidiaram esse estudo.  

 A pesquisa apresenta análises para se compreender o objeto, mas as respostas podem 

ser consideradas provisórias, pois o objeto da pesquisa é determinado pelo seu contexto 

histórico, econômico e social. Dessa forma, a produção do conhecimento deve estar em 

constante movimento, parecendo sempre incompleta.    

 Questões relacionadas ao trabalho docente são problemáticas de pesquisa e discussões 

ao longo dos anos, principalmente após a década de 1990. Para Shiroma (2005), as políticas 

públicas educacionais têm se debruçado sobre a formação e valorização do magistério por 

entender que, na atual sociedade do conhecimento, o professor tem um protagonismo 

importante na formação do capital humano. Dessa forma, tanto o PNE (2014-2024) quanto o 

PME de Goiânia (2015-2025) propõem metas relacionadas ao trabalho docente, questões 

objetivas e subjetivas.     

 O desenrolar da pesquisa aconteceu na medida em que se foi averiguando as atas do 

FME. Ao analisar as descrições em atas sobre o processo de avaliação do PME (2004-2014) e 

a reelaboração do PME (2015-2025), foram sendo observadas as fragilidades do plano, as 

dificuldades de articulação e execução. Assim, o objeto de pesquisa foi ficando mais claro e 

presente.                                                                                                                                                                                                                                                               

 O processo investigativo de problematizar o trabalho docente no contexto da elaboração 

do recente PME (2015-2025) do município de Goiânia-GO possui um movimento analítico, 

pelo qual se apresenta um entrelaçamento de ideias entre os capítulos para explicar o objeto.  

 Com o objetivo de analisar o processo de reelaboração do PME e suas proposições 

referentes a profissão docente, foi apresentado, no primeiro capítulo, um estudo de categorias 

teóricas sobre o trabalho, segundo Marx (1973), e sobre o trabalho docente na Educação Infantil 

apontando para sua feminização. O trabalho como uma atividade pensante, puramente humana, 

e o trabalho docente como ação transformadora no desenvolvimento histórico do sistema 

capitalista, até os dias atuais, auxiliaram na compreensão do percurso do trabalho do professor 

e na luta diante daquilo que foi proposto no PME (2015-2025).  

 A educação sempre foi um terreno de lutas e com a CF de 1988 inicia-se o diálogo sobre 

o trabalho docente e a institucionalização da Educação Infantil que, para a sociedade, ainda é 

entendida como um lugar de assistência à família pobre e trabalhadora, mesmo a lei deixando 
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claro que o direito é para todas as crianças, independentemente de condição socioeconômica.  

 Mas, o diálogo sobre o trabalho docente fez-se fortemente presente com a LDB n.° 9.394 

de 1996. No capítulo V dessa lei, especificamente os artigos 61 a 67, voltados para o 

profissional da educação, tratam sobre questões relativas à formação docente e à valorização 

profissional, como plano de carreira e piso salarial. A lei contempla as condições adequadas 

para a atuação docente, porém, ainda falha quando não especifica quais as condições mínimas 

para que o professor possa executar sua atividade profissional.  

 Ocorreram avanços desde a implantação da LDB até o PNE em muitos pontos, como a 

Lei do Piso, formação inicial e continuada dos professores, implantação de políticas públicas 

em âmbito municipal. Entretanto, há uma visão simplista em relação à valorização docente 

perante a sociedade e os órgãos públicos, que abre precedente para futuros retrocessos como 

ação social efetiva.  

 A trajetória do PNE (2014-2024) o PME (2015-2025) foi carregada de situações 

adversas, desafios, contradições e ideologias capitalistas.  O PNE é resultado de uma pressão 

social por iniciativa dos pesquisadores, sindicatos, professores, estudantes, pais e comunidade. 

Como o PME é derivado do PNE deveria compactua, assim, dos mesmos ideais apresentados 

pelo seu plano gerador.   

 O PNE traz um generalismo ambíguo quando se trata de questões relacionadas à 

formação, valorização e carreira profissional. A exposição dessas categorias é apresentada de 

forma empolgante, mas, analisando o documento, este não estabelece prazos, apenas faz 

menção o assunto, deixando-o em aberto, ou seja, transferindo obrigações. Esse processo de 

descaso com metas relacionadas ao trabalho docente está claro no PME (2015-2025), pois, 

através de mudanças na redação do documento final e da supressão de estratégias, o poder 

público deixa transparecer que essa categoria de trabalho não interessa ao poder público 

municipal de Goiânia.  

 A omissão presente nos dois planos evidencia que são planos voltados para o papel e 

que pouco tem sido feito para garantir sua realização. Um dos motivos que influenciaram a não 

efetivação das metas são os recursos financeiros, visto que o Poder Executivo do município de 

Goiânia ampara-se na Lei de Responsabilidade Fiscal e na falta de orçamento financeiro para 

se esquivar de obrigações que lhes são postas por lei, como, por exemplo, a lei do piso nacional, 

o direito a uma jornada de trabalho de 40 horas em uma mesma instituição, data-base anual 

sempre prevista para o início de cada ano. Ambas as questões, retiradas no PME (2015-2025), 

trazem consequências em relação às condições objetivas e subjetivas de trabalho do professor.  

 Refletindo sobre as análises da reelaboração do PME (2015-2025), nota-se que, mesmo 
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partindo de um território de lutas e fatores desfavoráveis para a mobilização social dos 

profissionais da educação, existiram avanços no documento finalizado durante a Conferência 

Municipal de Educação, no tocante à construção de estratégias voltadas para as necessidades 

atuais do professor, mas que, ao passar pelo poder executivo foram vetadas.   

 O trabalho docente, seja ele em qualquer etapa da educação, sofre constantes mudanças 

no decorrer dos anos, pois deve estar conectado às mudanças de perfil e interesses da sociedade. 

Assim, mediante discussões coletivas, primeiramente pelos membros do FME e posteriormente 

na Conferência Municipal de Educação, foram inseridas questões de suma importância para a 

formação, valorização e profissionalização do professor. A supressão de estratégias importantes 

foi o maior retrocesso para a categoria trabalho docente atualmente.  

 O PME (2015-2025), ao retroceder em questões subjetivas, como formação profissional 

inicial e continuada, afeta diretamente a educação que está sendo ofertada para a população. 

Assim, nota-se que o poder público não está preocupado com a formação de cidadãos críticos, 

porque, para ele, manter uma sociedade passiva será mais útil nos processos de aprovação 

política.  

 A supressão da discussão sobre a diversidade de gênero e orientação sexual retoma 

reflexões sobre uma sociedade preconceituosa e arcaica. E a não aprovação dessa formação 

levará a educação a um descompasso com a sociedade, o que reafirma a necessidade de 

investimento em formação inicial e continuada, voltadas para o pensamento crítico-social.   

 Mas, além de questões relacionadas à formação inicial e continuada, mais impactante 

foi a supressão da estratégia 3 da meta 17, do Documento-Base PME – versão final (2015-

2025). A ata nº 25 relata mostra que foi retirado à garantia do Plano de Carreira para os (as) 

profissionais do Magistério da Rede pública de educação básica, observados os critérios 

estabelecidos na “lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do 

cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar”. (GOIÂNIA, ATA 

nº 016, 2015a). 

 O plano de carreira e a jornada de trabalho deixam em evidência a falta de compromisso 

do poder público com as condições do trabalho docente.  

 O reconhecimento do trabalho docente deveria ser a prioridade na reelaboração do PME 

(2015-2025), para que não se tenham consequências na formação das futuras gerações. A 

desvalorização do professor é, necessariamente, a desvalorização do caráter político da 

educação, que se traduz em efeito na alienação da classe trabalhadora e compromete a qualidade 

da educação. 

 Assim, a contradição na aprovação da reelaboração do PME (2015-2025), considerando 
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as questões referentes ao trabalho docente, expressa que os governantes estão preocupados 

apenas com a manutenção de uma educação neoliberal. As atividades de causa e efeito do plano 

são reflexões que ocorrem no processo de construção da pesquisa e também de seu término. 

Com isso, esta pesquisa não se encerra por aqui, tendo em vista que o objetivo se encontra em 

constante movimento, na medida em que ocorrem mudanças sociais, políticas e econômicas na 

sociedade.  
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APÊNDICE A: MEMORIAL DESCRITIVO ANALÍTICO 

 

 O presente memorial tem como objetivo uma breve descrição do meu percurso 

intelectual, profissional e justificativas que nortearam o interesse pela pesquisa sobre o trabalho 

docente. Estabeleço relações entre fases marcantes da minha vida com as escolhas profissionais 

e acadêmicas ao longo dos anos. Em cada fase, um aprendizado e muitas conquistas que 

marcaram a minha trajetória e motivaram a busca constante do saber. 

 

O memorial constitui, uma autobiografia, configurando-se como uma narrativa 

simultaneamente histórica e reflexiva. Deve ser composto sob a forma de um relato 

histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram 

a trajetória acadêmico-profissional de tal modo que o leitor possa ter uma informação 

completa e precisa do itinerário percorrido. [...] ele deve expressar a evolução, 

qualquer que tenha sido [...] (SEVERINO, 2007, p. 245). 

 

 As análises e as reflexões em torno do processo de formação acadêmica e profissional 

levaram-me a observar o contexto em que estive inserida e a sua contribuição para a composição 

do ser em que me transformei. Pensando que todo o processo histórico e social vivido é parte 

de uma construção como ser humano dentro de uma sociedade, venho através de um memorial 

descritivo-analítico, compreender estes processos para afastar preconceitos e transpor 

dificuldades teóricas.  

 Para que se compreenda o interesse pelo meu objeto de pesquisa, contarei um pouco de 

minha trajetória pessoal que influenciou o meu pensamento, o que para Severino (2007) tem 

como finalidade inserir, explicitar e justificar o significado da pesquisa para dissertação. Desde 

minha infância, em Rubiataba e, três anos depois, em Nova Glória, ambas cidades localizadas 

no estado de Goiás, sempre estive inserida no meio político e de movimentos sociais. Meu pai, 

mesmo com poucos estudos, foi um militante ativo, filiado ao Partido dos Trabalhadores e 

muito engajado à igreja Católica que pertencia à Diocese de Goiás20. Nos momentos de atuação, 

levava-me para participar e vivenciar diversos movimentos de lutas em prol da qualidade de 

vida para o trabalhador. Cresci com uma ideologia de vida, na qual o que incomoda deve ser 

revisto, estudado e modificado. Meu pai sempre me motivou para prosseguir nos estudos e foi 

ele, com certeza, o meu maior incentivador na carreira docente.  

 Até o Ensino Médio frequentei escola pública. Minha história enquanto docente se 

fundamentou com a conclusão do Curso Técnico Profissionalizante em Magistério. Logo após 

o seu término, assumi, com dezessete anos de idade, uma sala de aula para crianças de nove e 

                                                           
20 A Diocese de Goiás é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, pertencente à Província 

Eclesiástica de Goiânia e ao Conselho Episcopal Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circunscri%C3%A7%C3%B5es_eclesi%C3%A1sticas_cat%C3%B3licas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
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dez anos em turmas de terceira e quarta série.21  

 Os desafios foram enormes na época, desde a falta de maturidade e preparo, a 

precariedade do prédio feito de placas de concreto e escassez de materiais didáticos, fatores que 

foram marcantes na minha trajetória profissional. No ano seguinte, já com dezoito anos, devido 

à falta de professores e licenças médicas, fui convidada para assumir uma turma de 

alfabetização no turno matutino e no vespertino continuei com as turmas de terceira e quarta 

série. Naquele mesmo ano, ingressei no curso de licenciatura em Filosofia pela Faculdade de 

Ciências e Educação de Rubiataba, fazendo parte da primeira turma desta faculdade recém-

inaugurada.  

 Mesmo trabalhando com crianças, seguia com o curso de filosofia porque, na região, 

era o único de licenciatura ofertado. Mas, logo no primeiro ano, apaixonei-me pelo curso e 

concomitância a ele, nos finais de semana, fazia o curso de Teologia para Leigos da Cidade de 

Goiás, através do qual tive a oportunidade de conhecer a Teologia da Libertação, tendo como 

professores Dom Tomás Balduíno22 e Leonardo Boff23.  

 Ao concluir os cursos de Teologia e Filosofia, tive a clareza de que foram muito 

importantes para minha formação humana, mas que para minha formação profissional não 

contribuíram. Com as mudanças de governo e de leis que estabeleciam exigências para atuação 

na primeira fase da Educação Básica, apenas poderiam prestar concurso público e trabalhar em 

escolas públicas quem tivesse graduação em Licenciatura Plena Normal Superior ou em 

Pedagogia. Neste momento, minha trajetória profissional mudou, deixei a sala de aula das 

escolas públicas para obter experiências em escolas particulares da região, com método de 

apostilados. 

 Logo após a conclusão do curso de graduação, ingressei no curso de Especialização em 

Docência do Ensino Superior, onde ministrei aulas de filosofia para os cursos de Administração 

de Empresas e Agronegócios. Novas oportunidades me abriram, como aulas de História, 

Filosofia e Sociologia para o Ensino Fundamental, segunda fase, e Ensino Médio. Mas, ao lado 

dessas experiências sempre a Educação Infantil esteve presente em minha vida profissional, 

com aulas para turmas de alfabetização e Jardins de Infância assim chamados na instituição 

privada onde trabalhava. Uma carga horária extensa de trabalho, mas realizada com muito 

                                                           
21 Nomenclatura utilizada anteriormente à lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 que institui o ensino fundamental 

de nove anos de duração com a inclusão das crianças de 6 anos de idade.  
22 Tomás Balduíno foi um bispo e teólogo católico brasileiro, bispo-emérito de Goiás e assessor da Comissão 

Pastoral da Terra. Pertenceu à Ordem Dominicana. 
23 Leonardo Boff, pseudônimo de Genézio Darci Boff, é um teólogo, escritor e professor universitário brasileiro, 

expoente da Teologia da Libertação no Brasil e conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos 

pobres e excluídos 
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prazer.  

 Quando mudei para Goiânia, as oportunidades para retornar aos estudos e melhorar as 

condições de trabalho ficaram mais claras. No princípio, continuei o trabalho em escolas 

privadas e fui aprovada no vestibular para o curso de Pedagogia na Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Este foi um período muito difícil, cheio de desafios profissionais e pessoais, que 

exigiram muita superação. Nesse período fui aprovada em meu primeiro concurso público para 

o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas, cuja exigência, no momento, era que tivesse o 

curso técnico profissionalizante em Magistério. Depois de três anos, já concluído o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, fui aprovada no concurso público para professora regente da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia. 

 Desde a data de minha posse, trabalhei no CMEI Vila Montecelli, local onde estou até 

hoje, mas, agora, na Coordenação Pedagógica. Durante Alguns anos, para complementar a 

renda, trabalhei na Escola Municipal João Braz com salas do ensino fundamental ciclo I24. 

 Quando ingressei como professora no município de Goiânia, já possuía especialização 

em Docência do Ensino Superior, mas senti a necessidade de cursar uma especialização que 

pudesse me auxiliar quanto aos problemas enfrentados no dia a dia da sala de aula. Foi, então, 

que iniciei o Curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

Brasileira de Educação e Cultura (FABEC).  

 E, assim, a minha história profissional e acadêmica foi tomando um novo rumo, e os 

objetivos foram ficando mais claros. Logo após a conclusão do Curso de especialização em 

psicopedagogia, surgiu a necessidade de me especializar em Educação Infantil, pois a minha 

trajetória desde a inserção na educação foi permeada por esta fase da educação básica. Foi em 

agosto de dois mil e quatorze que realizei a seleção para meu terceiro curso de especialização 

lato sensu em Educação Infantil oferecido pela UFG. Este, sem dúvida, foi o melhor curso que 

frequentei, pois me auxiliou a enfrentar e a solucionar os problemas relativos à minha profissão 

como professora regente no Centro Municipal de Educação Infantil de Goiânia (CMEI Vila 

Montecelli). Além disso, preparou-me para continuar minhas pesquisas e para enfrentar os 

processos de seleção para o mestrado em Educação, também ofertado pela UFG.  

 O objeto de pesquisa da dissertação de especialização em Educação Infantil foram as 

Condições de Trabalho e a Saúde dos Professores. A pesquisa foi pautada em uma metodologia 

                                                           
24 O sistema de ensino da Rede Municipal de Goiânia é baseado em ciclos de ensino. Com a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, abriu-se a possibilidade de estados e municípios organizarem 

seus sistemas de ensino de forma autônoma. "...séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados", 

diz a lei em seu artigo 23. A implantação dessa proposta ocorreu em Goiânia por meio do Projeto Escola para o 

Século XXI, na gestão correspondente ao período 1997- 2000. 
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qualitativa com abordagem bibliográfica e empírica. O interesse por estudar o trabalho docente 

surgiu a partir de um problema de saúde, que, recentemente, me levou a ser submetida a duas 

cirurgias nas cordas vocais, já que o problema poderia me causar a paralisação ou perda da voz. 

Com isso, surgiram perguntas e indagações sobre as condições de trabalho que são oferecidas 

aos meus colegas que atuam na Educação Infantil. A coleta de dados da pesquisa de campo 

mostrou dados alarmantes de afastamento por motivos de saúde. Além disso, foi exigida uma 

pesquisa que mostrasse além da prática, quais as soluções já encontradas para amenizar o 

processo de adoecimento, dentro outras questões que envolvem a qualidade da educação 

ofertada a essas crianças e as condições que são oferecidas para que sejam concretizadas.  

 Ao concluir a pesquisa, surgiu a necessidade e o anseio em continuar minhas pesquisas 

sobre o assunto. Foi, devido a esse interesse, que selecionei universidades que ofertassem vagas 

para linhas de pesquisa nas áreas de formação de professores, políticas públicas e trabalho 

docente. Depois de analisar e realizar um estudo sobre os processos de seleção, fui aprovada 

para cursar mestrado em Educação pela UFG, Regional Jataí.  

 Muitos foram os desafios até chegar a essa fase na minha vida acadêmica, mas está 

sendo gratificante todo o processo de construção do conhecimento, pois as experiências 

vivenciadas têm sido um diferencial na evolução da carreira como docente. Outro fator que me 

motiva é a parceria com a minha orientadora reconhece a importância do objeto, possui uma 

formação política e ideais que se assemelham àquelas em que acredito. Entendemos a 

importância da pesquisa de campo, mas, neste momento de escolhas e de decisões, foi discutida 

a importância de estudar o trabalho docente e as políticas educacionais que auxiliam na garantia 

da qualidade de educação, e, em consequência, o trabalho docente, em especial, o Plano 

Municipal de Educação de Goiânia. A escolha, por delimitar o estudo do PME de Goiânia, 

deveu-se à minha participação como delegada na construção de metas e estratégias para o 

decênio.   

 O trajeto em busca do objeto foi mudando na medida em que a pesquisa se propunha. 

Um dos momentos decisivos para definição do objeto desse estudo foi a busca por documentos 

sobre o trabalho docente e a Educação Infantil.  

 Ao encaminhar o ofício n° 01/2017, de 12 de maio de 2017, foi percebido por mim que 

os documentos sobre a construção do PME não se encontrava digitalizados e organizados. 

Assim, o primeiro desafio foi organizar todo material documental para direcionar e estipular os 

próximos passos da pesquisa.  

 Foi no decorrer desse percurso de análises de atas e documentos das políticas públicas 

educacionais para o trabalho docente e para a Educação Infantil, que o trabalho foi se 
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delimitando. O caminho foi árduo, pois vivenciei todas as dificuldades em relação às condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente que essa pesquisa apresenta.  

 Logo no início da aprovação do processo seletivo para cursar mestrado em educação, 

foi aberto protocolo de solicitação de licença para aprimoramento para a Secretaria Municipal 

de Educação, que negou justificando Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a liberação para a 

licença para aprimoramento iria gerar ônus para os cofres públicos. Na ânsia de justificar que o 

curso seria em outra cidade, dificultando, assim, a sua conclusão entrei com pedido no 

Ministério Público que, depois de 60 dias, deu ganho de causa à prefeitura de Goiânia. Dessa 

forma, tive que cursar a pós-graduação stricto sensu trabalhando.  

 O trabalho realizado junto com a formação continuada, precariza ambas, pois não se 

consegue doar com a mesma intensidade a nenhuma das ocupações. E a intensificação para 

conciliar as duas situações leva ao adoecimento. Concluo, a dissertação com sentimento de que 

poderia ter doado mais à pesquisa, se o poder público tivesse oportunizado condições para isso.  

 É importante salientar que o incentivo à formação inicial e continuada, tem viés de mão 

dupla para educação, o poder público e o profissional de educação ganha com a melhor 

qualificação profissional.  

 Fica a satisfação de ter iniciado as discussões sobre a efetivação das políticas públicas 

educacionais na Educação Básica, em especial, no Plano Municipal de Educação do Município 

de Goiânia, e que eu possa dar continuidade a essa pesquisa que não se encerra por aqui. 
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APÊNDICE B: DOCUMENTOS NORTEADORES PARA A AVALIAÇÃO DO PME– 

2004-2014 
 

Data  DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

24/03/2014 Ata 001  Conferência Nacional de Educação – 

informes, planejamento e organização dos 

trabalhos do Fórum para o ano 2014; 

 Análise do Plano Municipal de Educação 

(PME – 2004/2014).  

10/04/2014 Ata 002  Discussões sobre a melhor metodologia 

utilizada para a avaliação e reescrita do PME. 

06/05/2014 Ata 003  Estudo sobre o PME (2004-2014) e as ações 

em parceria com o Plano Estadual de 

Educação. 

20/05/2014 Ata 004  Discussão sobre a proposta de metodologia de 

trabalho das comissões organizadas para 

avaliar o PME vigente e reelaborar o novo 

Plano. 

26/08/2014 Ata 005  Apresentação do trabalho de obtenção de 

dados das comissões temáticas para avaliação 

do PME. 

02/09/2014 Ata 006  Argumentação sobre a necessidade da 

formação de uma comissão de apoio, com 

pessoal técnico, para se responsabilizar pelo 

levantamento de dados e pela sistematização 

dos mesmos; 

 Responsabilização do Conselho Municipal de 

Educação (CME) em disponibilizar pessoas 

para esse fim, mas acredita que é necessário 

que outras instituições também o façam; 

 Discussões sobre a importância de criar a 

comissão de apoio para facilitar o trabalho das 

comissões e dar celeridade ao processo de 

avaliação e construção do novo PME. 
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16/09/2014 Ata 007  Sobre o trabalho da SASE acerca do 

assessoramento aos vários municípios 

brasileiros para avaliação e construção dos 

novos planos municipais de educação. 

30/09/2014 Ata 008  Formação para 10 municípios com o objetivo 

de subsidiá-los na construção do PME, no dia 

13 de outubro, das 8 às 18 horas, no 

CEFPE/SME, conforme cronograma da 

SASE/MEC. Foram destinadas cinco vagas 

para cada município; 

  Informações sobre a SASE/MEC sobre o 

trabalho dessa Secretaria do MEC na 

construção dos PMEs. 

02/12/2014 Ata 009  Apresentações dos participantes e um breve 

histórico sobre a criação do Fórum Municipal 

de Educação, informando as 18 instituições 

que o compõem. 

 Lembrou a atuação do Fórum na construção 

das etapas estaduais da CONAE/2014, 

iniciada em 2013; 

 Início do processo de construção do novo 

Plano Municipal de Educação; 

 Apresentação do cronograma de trabalho do 

Fórum para a construção do PME, do início do 

ano até o momento; 

 Relato de que a etapa de avaliação do Plano já 

está com o prazo encerrado, porém, nem todas 

as comissões finalizaram o trabalho; 

 Informou sobre a integração de servidores da 

equipe técnica do CME para participarem das 

comissões já instituídas. 

10/04/2014 Frequência do 

Fórum 

Frequência referente à comissão do dia 10 de abril de 

2014.  
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06/05/2014  Frequência do 

Fórum 

Frequência referente à comissão do dia 06 de maio de 

2014.  

20/05/2014 Frequência do 

Fórum 

Frequência referente à comissão do dia 20 de maio de 

2014.  

02/09/2014  Frequência do 

Fórum 

A frequência tem data de 16 de setembro de 2014.  

02/12/2014 Frequência do 

Fórum 

Frequência do encontro de 02/12/2014.  

19/05/2014 Ofício 001 SEDUC 

23/05/2014 Ofício 002 Fórum de Educação Infantil (FEI) - Solicitando que os 

colegas que desejarem fazer parte das comissões 

temáticas, que serão coordenadas pelos membros 

natos do Fórum, por favor se manifestem, o mais 

rápido possível, indicando em qual das comissões 

pretende participar. 

22/09/2014 Ofício 003 PUC – Solicitando a indicação do nome de um (a) 

representante titular e um (a) suplente para 

representarem a PUC-GO neste Fórum. Informação 

de que a próxima reunião do Fórum Municipal de 

Educação está agendada para o dia 30 de setembro de 

2014. 

01/12/2014 Ofício 004 SINTEGO - Solicitando a indicação do nome de um 

(a) representante titular e um (a) suplente para 

representarem o SINTEGO neste Fórum. A próxima 

reunião do Fórum Municipal de Educação está 

agendada para o dia 2 de dezembro de 2014. 

02/12/2014 Ofício 005 CUT – Informando que a próxima reunião dessa 

Comissão está agendada para o dia 26 de janeiro de 

2015.  

15/12/2014 Ofício 006 Prof. Nelson Amaral – Convidando para participar da 

construção do Plano Municipal de Educação (PME), 

que deverá vigorar de 2015 a 2025, coordenado pelo 

Fórum Municipal de Educação de Goiânia e que a 
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próxima reunião dessa Comissão está agendada para 

o dia 26 de janeiro de 2015.  

25/03/2014 Convite  

Pauta FME 

Convite com data e horário para reunião do Fórum 

Municipal de Educação, no próximo dia 25 de março 

de 2014, às 18 horas, na sede deste Conselho. O 

objetivo da reunião é a retomada dos trabalhos deste 

Fórum, com enfoque na elaboração do novo Plano 

Municipal de Educação (PME), cuja vigência termina 

no corrente ano. 

25/03/2014 Memória FME Deliberações do FME, informes, PME e planejamento 

e organização dos trabalhos para esse ano. 

29/09/2014 Declaração das 

comissões 

O CME emite uma declaração dizendo que no dia 02 

de março de 2014 foram constituídas comissões de 

trabalho por representantes do Fórum Municipal de 

Educação, para avaliação do Plano Municipal de 

Educação em vigência e elaboração de novo Plano 

para o ano 2015. O trabalho em questão demanda 

coleta de dados dos diversos setores que desenvolvem 

a educação no Município de Goiânia. 

05/11/2014 Agenda de 

Avaliação do 

PME 2004-2014 

Agenda com ações da Avaliação do PME – 

2004/2014. Comissões/eixos temáticos. 

30/11/2014 Goiânia 

diagnóstico 

Documento com diagnóstico provisório do Município 

de Goiânia. Histórico e características.  

02/12/2014 Lista de 

contatos 

Participação de 23 entidades – com um titular e um 

suplente de cada órgão.  

20/05/2014 Comissão PME Componentes das Comissões de Avaliação do PME. 

Lista de nomes e coordenadores.  

04/08/2014 Cronograma de 

reuniões das 

comissões PME 

Cronograma de reuniões das Comissões de junho a 

agosto. 

 

02/12/2014 Comissão PME Componentes das Comissões de Avaliação do PME. 

Lista de nomes e coordenadores.  
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02/12/2014 Comissão PME 

sugestões da 

SME 

Comissões para Reelaboração do Plano Municipal de 

Educação de Goiânia 

 

05/12/2014 Comissão do 

PME atualizada 

Componentes das Comissões de Trabalho do PME 

atualizada.  

 

05/12/2014 Reunião de 

comissão de 

Avaliação 

Reunião da Comissão de avaliação, legislação, 

adequação das normas para a Educação Infantil nas 

instituições de ensino de Goiânia.  

09/12/2014 Calendário das 

comissões 

Foram reunidas 9 comissões: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 

Especial, Educação do Campo, Educação 

Tecnológica, Financiamento e Gestão, Educação a 

Distância e Educação Superior.  
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APÊNDICE C: DOCUMENTOS NORTEADORES PARA A CONSTRUÇÃO DO PME 

– 2015-2025 
 

Data  DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

20/01/2015 Ata 001  Histórico do trabalho de elaboração do novo Plano 

Municipal de Educação. 

 A avaliação do PME (2004-2014) não foi 

concluída; 

 Análise do diagnóstico do PME 

05/02/2015 Ata 002  Retomou o contexto do trabalho desenvolvido até 

o momento, lembrando o trabalho das comissões 

na construção do diagnóstico social, político, 

econômico do município; 

 Dividiu os grupos de trabalho por metas; 

 Foi deliberado que as apresentações dos trabalhos 

nas reuniões do Fórum seriam feitas em 

agrupamentos de temas relacionados às metas e 

estratégias e que o trabalho deveria ser concluído 

até o mês de abril; 

 Ampliação da equipe de trabalhos; 

 Elaboração do cronograma de trabalho das 

comissões; 

 Discussão sobre a universalização da pré-escola e 

o atendimento integral de 50%; 

 Diálogo sobre as comissões que pesquisam sobre 

o atendimento do município e do estado. Ações 

para a elaboração em conjunto do novo PME, pois 

isso não aconteceu até o momento.  

12/02/2015 Ata 003  Iniciou a reunião dizendo que houve um 

desencontro entre os participantes do grupo da 

meta 1 (Educação Infantil), o que motivou a 

divisão desse grupo acarretando duas reuniões em 

espaços diversos e sugestões diferentes em 

relação a algumas estratégias; 
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 Seguimento à apresentação das sugestões 

referentes à meta 1; 

 Sugestão de que as metas do PME contenham 

estratégias escalonadas, com prazos definidos, 

para darem concretude ao cumprimento das 

políticas públicas.  

 Discussão acerca da formação inicial e continuada 

dos profissionais que atuam como agentes 

educativos na Educação Infantil; 

 Opina que o PME não pode ratificar a admissão 

de professores leigos nos quadros do Sistema 

Municipal de Ensino, 

 Representante do sindicato das Escolas 

Particulares disse que as instituições privadas não 

têm condições de admitir dois professores para 

cada turma e pontua que a função dos agentes 

educativos não é de professor regente, mas de 

auxiliar dos professores; 

 Pontuações sobre a obrigatoriedade de formação 

superior a todos os profissionais na Educação 

Infantil integrar o PME haverá achatamento na 

carreira dos profissionais da educação que hoje 

estão atuando na SME de Goiânia; 

 Definiu-se que a mesma estratégia do PNE para 

formação inicial e continuada, será adotada para o 

PME. 

19/02/2015 Ata 004  Analisadas as estratégias das metas 8 e 9 (Elevar 

a escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

para no mínimo 12 anos até o final de vigência 

deste plano) e (Elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 anos ou mais para 93,5%).  

 Representantes do Fórum EJA deu início a 

apresentação das propostas de alteração da Meta 
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8. 

 Foi apresentado um levantamento de dados de um 

quantitativo do grupo (LGBT) que se encontra 

fora da escola, sugerindo estratégias específicas 

para este público.  

 No item 8.12 sobre acolhimento de crianças para 

mães alunas na modalidade escolar, 

representantes do Fórum EJA explicam que no 

documento final da CONAE foi aprovada a sala 

de acolhimento. 

 A Presidente do CME de Goiânia considera 

importante manter o direito da criança de estar em 

casa no período noturno, destacando que esta já 

permaneceu o dia todo na instituição; 

 Foi questionado quem se responsabilizaria por 

este grupo de crianças, seria a Assistência Social? 

E a questão alimentar? 

 Na reunião não ficou decidido a respeito da 

criação de uma sala de acolhimento para as 

crianças, filhos dos estudos do EJA, mas focaram 

que é urgente a situação de desistência dos alunos 

matriculados na EJA, devido a essa questão. 

26/02/2015 Ata 005  Inicia-se a reunião retomando a questão da 

reunião anterior sobre a sala de acolhimento das 

crianças filhos dos alunos do EJA; 

 Ressalta que a sala de acolhimento não é para a 

modalidade de EJA, mas para os filhos de alunos 

da EJA; 

 Foi discutido que essa questão não deve constar 

no PME, pois, a mesma extrapola o campo da 

educação; 

 Representante do sindicato das escolas 

particulares reconhece a demanda para o 
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acolhimento das crianças no período noturno, mas 

não concorda que essa questão conste no PME. 

 Representante da UFG, sugere que essa 

proposição seja uma política intersetorial, com 

participação da Assistência Social, Conselhos 

Tutelares, entre outros, para que seja, também, 

garantido o direito das crianças e não haja espaços 

considerados “depósito de crianças”. 

 Representante do Fórum de Educação infantil 

disse que a luta contra todo tipo de atendimento 

precário à infância deve ser travada pelo Fórum de 

Educação Infantil; Opina que a regularização 

dessa política irá, mais do qualificar a EJA, 

precarizar a educação infantil podendo levar a um 

erro histórico e perda de controle da defesa da 

infância. 

05/03/2015 Ata 006  Reunião com a discussão do diagnóstico relativo 

ao ensino superior. Observou-se que há redações 

no diagnóstico que necessitam de revisão; 

  Após, passou-se às discussões sobre as 

estratégias da meta 12 (Elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 50%); 

 O grupo que fez as proposições fundamentou-as 

no PME atual e nas especificidades da educação 

superior no município. 

12/03/2015 Ata 007  Iniciou a reunião sobre as estratégias das metas 15 

e 16 (Formação inicial e continuada de 

Professores).  

 O presidente do FME iniciou dizendo que o grupo 

deve trabalha meta por meta. Explicou que a 

comissão de valorização já havia reunido e 

discutido a meta 17 (valorização profissional), 

mas, afirma que trouxe para discussão somente o 
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que foi alterado; 

 O grupo explica que a comissão relacionada a 

formação de professores e valorização 

profissional não obedeceu ao acordo firmado nas 

reuniões anteriores de trazer pronto uma síntese 

do documento para discussão em grupo; 

 Como não havia o documento pronto para 

discussão a Secretária e o Presidente do FME 

informaram que será discutido nos próximos 

encontros. 

19/03/2015 Ata 008  Informou que os trabalhos de hoje serão sobre a 

Meta 4 (Acesso à educação básica de crianças com 

altas habilidades) do PNE; 

 Após a leitura e discussão das estratégias 

referentes a essa Meta, elaboradas pela comissão 

responsável pela educação especial, algumas 

alterações foram feitas pelos os demais 

representantes do FME; 

 Houve discussão sobre a necessidade da criação 

de uma escola bilíngue ou salas bilíngues para 

atenderem pessoas surdas; 

 Representante da UFG opina que a criação de uma 

escola bilíngue pode levar ao risco de exclusão. 

26/03/2015 Ata 009  A reunião foi iniciada informando que na última 

reunião houve uma proposta para alterar a 

dinâmica dos trabalhos do Fórum, realizando uma 

semana intensiva de reuniões para acelerar o 

trabalho; 

 Foi exposto que as Metas 2, 5, 6 e 7 estão sendo 

finalizadas; 

 Após discussões sobre o calendário, ficou 

definido que as próximas reuniões do Fórum serão 

com os grupos responsáveis pelas metas 3, 7 e 15, 
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16 e 17; 

 O presidente do FME explicou que faltam poucos 

grupos para finalizarem as metas e que tem 

divulgado as reuniões do Fórum apenas para os 

representantes deste, com o objetivo de agilizar os 

trabalhos. 

07/04/2015 Ata 010  O objetivo desta reunião foi discutir e finalizar as 

metas 15, 16 e 17;  

 Acrescentou que na próxima quinta-feira, dia 

09/04, deveriam ser finalizadas as metas 3 (Ensino 

médio) e 7 (IDEB); 

 Discussão da meta 15 que trata da formação 

inicial de professores. Representante do Fórum de 

Educação Infantil ressaltou que esta Meta diz 

respeito à formação específica para os 

profissionais da educação básica que possuam 

formação de nível superior; 

 Feitas as devidas discussões e alterações deu-se 

início a análise da Meta 16 sobre a formação 

continuada de professores; 

 Dentre as reflexões e discussões desenvolvidas, 

foi citado o Regime de colaboração, entre os 

planos estadual e municipal. 

09/04/2015 Ata 011  Não existe registro de ata no FME sobre esta 

reunião. 

16/04/2015 Ata 012  Discussão e finalização do documento que seria 

enviado ao Executivo; 

 Discutiu-se a estrutura da Conferência para a qual 

deveriam ser organizados grupos, por metas que 

se complementam, para que todas as vinte metas 

fossem conhecidas e discutidas pelo grupo; 

 Foi falado sobre as discussões em relação às 

estratégias da meta 3 (Universalizar o 
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atendimento escolar para toda população de 15 a 

17 anos), relativas ao Ensino Médio; 

 Em relação ao ENEM, definiu-se que este exame 

deve ser utilizado como instrumento de avaliação 

do sistema de ensino, nesse nível específico; 

 A meta 3 foi finalizada com a colaboração do 

grupo ampliado, na construção das estratégias. 

Após, passou-se às proposições da meta 11, 

relativa à educação profissional e tecnológica. 

23/04/2015 Ata 013  A reunião foi iniciada sob a coordenação. O 

Fórum EJA sugere a seguinte redação como regra 

geral para todo o documento onde não aparecer 

prazo especificado: “A PARTIR DA VIGÊNCIA 

DESTE PLANO”. As estratégias referentes à 

meta 8 (EJA) já foram encerradas, sendo que duas 

das que havia ficado pendentes foram excluídas 

pela comissão; 

 A meta 11 (Triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de ensino médio) encerrou; 

 As metas 9 (elevar a taxa de alfabetização) e 10 

(oferta de 25% das matrículas de EJA integradas 

à educação profissional) foram analisadas e 

finalizadas; 

 Na estratégia 10.2 houve votação para retirada ou 

manutenção do termo “concomitante” em relação 

a cursos profissionalizantes concomitantes com a 

educação básica. 

30/04/2015 Ata 014  Iniciou-se a análise da meta 19 que trata da gestão 

democrática; 

 A meta 19 foi finalizada com contribuições do 

grupo presente; 

 Em seguida, iniciou-se a discussão e proposições 

para a meta 20 e suas estratégias, cujo teor é o 
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financiamento da educação. 

04/05/2015 Ata 015  Analisou-se, o documento-base, revendo 

estratégias que apresentavam necessidade de 

revisão; 

 Representantes da UFG, sugeriram que o FME se 

manifestassem quanto à ausência de 

representações da sociedade e do Estado na 

construção do PME; 

 A redação da meta 14 (Elevar gradualmente o 

número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu) foi alterada, conforme proposição do 

grupo; 

 A redação da última estratégia da meta 15 

(formação inicial de professores) seria revista no 

que se refere à inserção das modalidades da 

educação básica no currículo das IES. 

07/05/2015 Ata 016  Discutiram-se as estratégias das metas 17 

(Valorização profissional) e 18 (Plano de 

carreira); 

  Houve discussão sobre se deveria ficar a cargo da 

SME a criação de um Fórum permanente para 

manter atualizado o valor do piso salarial. As 

metas referidas foram aprovadas pelo grupo 

presente. 

12/05/2015 Ata 017  Iniciou-se a reunião informando que nem todas as 

entidades que têm direito a indicar delegados 

enviaram representantes; 

 Foi questionado ao grupo o que poderia ser feito 

com essas vagas; 

 Os integrantes do Fórum se responsabilizaram-se 

por entrar em contato com um número maior de 

representantes; 

 O grupo observou algumas estratégias que 
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necessitavam de revisão. As alterações seriam 

propostas e enviadas para o e-mail dos 

representantes do Fórum para apreciação. 

28/05/2015 Ata 018  Iniciou a reunião chamando a atenção para a 

importância da verificação de forma detalhada do 

documento-base, procurando identificar alguma 

incorreção ou inconstitucionalidade que possa 

haver; 

 Foi informada a necessidade de, conforme dispõe 

o art. 251 da Lei Orgânica do Município, 

encaminhar o documento base para o poder 

executivo, com Parecer do Conselho Municipal de 

Educação; 

 A SME apontou algumas questões que considera 

preocupantes para serem assumidas pela 

Prefeitura de Goiânia; 

 As estratégias apontadas pela SME como “difíceis 

de serem assumidas”: estratégias 1.3 e 1.6 sobre o 

levantamento da demanda universal; 1.7, sobre o 

atendimento em tempo integral a todas as crianças 

de 0 a 5 anos de idade. 

 As estratégias 16.7 (implantar, nas redes públicas 

de educação básica, política de acompanhamento, 

avaliação e formação continuada dos profissionais 

em estágio probatório) e 17.7 (promover no 

âmbito das diferentes redes de educação, uma 

política de atendimento psicossocial para os seus 

profissionais) foram, também, questionadas pela 

SME, mas, o Fórum considerou que não havia 

como alterá-las. Disseram que o documento seria 

entregue oficialmente à Secretária Municipal de 

Educação para apreciação. 

11/06/2015 Ata 019  Não foi encontrado registro desta reunião em ata 
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nos arquivos do FME. 

13/08/2015 Ata 020  Iniciou a reunião pontuando a necessidade de 

deixar agendadas reuniões ordinárias deste 

Fórum; 

 O grupo concordou e ficou definida a primeira 

quinta feira de cada mês para as reuniões 

ordinárias; 

 Em seguida, informou sobre a necessidade deste 

Fórum se articular para a elaboração e aprovação 

da Lei do Sistema Municipal de Educação tendo 

em vista que esta era uma das ações previstas no 

PME para o primeiro ano de vigência desse Plano; 

 Os membros do FME deveriam verificar em suas 

instituições de que forma poderiam contribuir 

para a publicação do Plano Municipal de 

Educação (formato simples – brochura); 

 Definiu-se por uma tiragem de 10 mil cópias; 

 Foi discutido que seria agendada uma reunião com 

o Conselho Municipal de Educação para a 

construção de agenda conjunta para o 

acompanhamento do PME.  

04/09/2015 Ata 021  O grupo informou que houve uma conversa com a 

presidente do CME sobre a realização de um 

Seminário como ação para o acompanhamento da 

execução do PME; 

 Ficou definido que se iniciaria no dia 25/9, pela 

manhã, na Câmara Municipal, tendo como 

prioridade a meta 1. O Seminário seria realizado 

em uma parceria entre o FME, o CME e a Câmara. 

17/09/2015 Ata 022  Iniciou-se a reunião informando a realização de 

um Seminário sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, no dia 22 de setembro; 

 Em seguida, foi apresentado representante da 
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Câmara Municipal de Goiânia neste Fórum; 

 Informou sobre a programação do Seminário, cujo 

o tema é “Plano Municipal de Educação de 

Goiânia 2015 – 2025 em debate” e comunicou que 

todos os participantes das mesas de debate 

estavam confirmados. 

  Definiu-se que o SINTEGO fará a impressão do 

PME de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

05/11/2015 Ata 023  Iniciou-se a reunião apresentando uma minuta de 

regulamentação do Sistema Nacional de 

Educação, elaborada pelo Fórum Nacional de 

Educação, que solicita às instâncias educacionais 

de educação, sugestões de intervenção no 

documento; 

 Justificou algumas intervenções já feitas no 

documento, que foram sugeridas pela UNCME 

nacional. 

 Sugeriu a construção de um cronograma de 

trabalho para acompanhamento do PME a partir 

do levantamento das estratégias que deveriam ser 

cumpridas primeiramente; 

 Pontuou sobre a importância do envolvimento da 

comunidade na discussão do PME e sobre a 

urgência da divulgação do Plano nas instituições 

públicas; 

 Ressaltou a importância dos membros deste 

Fórum envolverem-se com as discussões da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 

Sistema Nacional e Municipal de Educação.  

22/01/2015 Memórias   Memória da reunião com a Secretária Municipal 

de Educação de Goiânia e a mesa diretora do 

Fórum Municipal de Educação. 

05/02/2015 Frequência  Todas as reuniões do FME foram registradas e 
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assinadas por todos.  

06/05/2015 Ofício Circular 

001/2015 

 Convite para a ADUFG, ANDES, Assembleia 

Legislativa, Câmara de vereadores, CAsUEG, 

CEE, CEPAE, CMDCA, CME, CONDIR, Fórum 

Educação Infantil, Fórum EJA, IFG, MP, Pais e 

mães, SED, SEDUCE, SEMESG, SENAC, 

SENAI, SENALBA, SEPE, SINAAE, 

SINDIGÔNIA SINPRO, SINTEF-GO, 

SINTEGO, SINT-IFES, SME, UBES, UEE, 

UEG, UFG, UGES, UNE, EJA para a Conferência 

Municipal de Educação de Goiânia a ser realizada 

nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2015. A referida 

Conferência tem como objetivo promover o 

debate sobre o documento base do Plano 

Municipal de Educação, com vistas à aprovação 

deste, com as entidades envolvidas com a 

educação no Município. 

07/05/2015 Delegados PME  Lista de delegados e suas representações. 

08/05/2015 Ofícios n° 002 

ofício n°004 

 Ofício de solicitação para contribuição com o 

evento da Conferência Municipal de Educação 

destinado ao SINTEGO, SINPRO e SEPE. 

11/05/2015 Ofícios n° 001, 

006, 007, 008 e 

009. 

 Convite para UFG, PUC, UEG, IFG E SESC 

participarem da mesa de abertura da Conferência 

Municipal de Educação de Goiânia.  

14/05/2015 Regimento PME 

Conferência 

 Encaminhamento do Regimento PME para 

Delegados, Câmara de Vereadores e Gabinete do 

Prefeito de Goiânia.  

26/05/2015 Ofício n° 011, 012 

e 009. 

 Encaminhamento da proposta de minuta de Lei 

que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação 

de Goiânia, para apreciação e posterior envio à 

Câmara Municipal de Goiânia, com vistas à sua 

aprovação; 

 Solicitação do parecer do Conselho Municipal de 
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Educação de Goiânia.  

13/05/2015 Conferência 

Municipal de 

Educação  

 Programação e convite.  

14/05/2015  Documentação 

Base PME 2015-

2025 

 Documento elaborado pelas comissões, 

apresentado e aprovado pelos delegados na 

Conferência Municipal de Educação.  

25/05/2015 Documentação 

Base PME -

Versão final 2015-

2025 

 O documento Base PME – versão final revisado, 

mas concluído em 02/06/2015. 

29/05/2015 Histórico do PME 

2015 

 Documento que apresenta como foi desenvolvido 

o PME (2015-2025).  

09/06/2015 Ofício n° 013   Ofício enviado para o presidente da Câmara de 

Vereadores, CEE, FEE, CME, FNE, MEC, CNE 

para prestar esclarecimentos sobre o Plano 

Municipal de Educação de Goiânia, cujo Projeto 

de Lei foi enviado àquela Casa pelo 

Excelentíssimo Prefeito.  

09/09/2015 Ofício n° 014 a 

025. 

 Convite para SME, Câmara de Vereadores, MEC, 

SEDUCE, UFG, CNE, CEE, FEE, CME, FNE 

participarem do Seminário “Plano Municipal de 

Educação de Goiânia 2015 – 2025 em debate”, 

que seria realizado no dia 28 de setembro de 2015, 

das 8h às 17h30m, no Mini Auditório da 

Faculdade de Educação da UFG. 

17/09/2015 Encontro para 

acompanhamento 

do PME.  

 Encontro para organização e programação de um 

seminário com FME, CME, Câmara de 

Vereadores para implementação, 

acompanhamento e avaliação em debate.  

17/11/2015 Ofício n° 025  Solicitação ao presidente da Câmara de 

Vereadores de disponibilização de recursos para a 

impressão do Plano Municipal de Educação 
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(PME) aprovado pela Lei n° 9.606 de 24 de junho 

de 2015. 

03/12/2015 Memória – 

FME/PME/UFG 

 Memória do encontro acontecido na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás.  
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ANEXO 1: OFÍCIO ENCAMINHADO AO PRESIDENTE DA UNIÃO DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS 

(UNCME/GOIÁS) E TAMBÉM PRESIDENTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA (FME/GOIÂNIA) 
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ANEXO 2: DECRETO N° 1585 DE 08 DE AGOSTO DE 2002 – IMPLEMENTAÇÃO 

DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


