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RESUMO 

 

O objetivo da tese foi analisar a gestão educacional das Secretarias Municipais de Educação 

(SEMEDs) de municípios maranhenses a partir do PAR (2007-2011), evidenciando o papel da União 

nesta política. Partiu-se do pressuposto de que o governo federal brasileiro não é uma democracia 

constrangida em relação a seus subgovernos nacionais, o que o faz legislar em primazia políticas 

educacionais como o PAR que interfere na gestão educacional dos subgovernos nacionais, 

transformando-os em meros executores. Neste sentido, o PAR cerceia a autonomia destes e 

superimpõe a gestão por resultados como parâmetro para a melhoria da qualidade da educação. De 

modo a desenvolver o hipotético em tela adotou-se a Ciência Política enquanto balizante teórica, 

representada pela Teoria do Federalismo enquanto pacto que premissa o modelo cooperativo de 

federalismo como a melhor forma de governo por permitir a tomada de decisões conjuntas a partir 

da não centralização do poder. Utilizou-se enquanto método o materialismo histórico dialético o qual 

pressupõe a totalidade e contradição como forma de entendimento do fenômeno que não se manifesta 

de modo direto em sua essência, mas que pode ser analisado a partir destas categorias que permitem 

a interpretação do real. Para tanto, as técnicas utilizadas foram a entrevista semiestruturada e análise 

documental com a triangulação dos dados. O campo empírico do estudo foi composto por 04 (quatro) 

municípios maranhenses que obedeceram aos seguintes critérios: 1. Ser município constante na 

Resolução nº 29/2007 do FNDE; 2. Apresentar os menores indicadores de gestão educacional a partir 

do diagnóstico in loco do PAR; 3. Apresentar os menores índices de gestão de finanças tendo por 

base o diagnóstico in loco do PAR. Os resultados da pesquisa sugerem que o PAR não efetiva a 

gestão por resultados proposta em suas normativas legais e nem as SEMEDs conseguem propor sua 

concepção de gestão educacional, criando um hibridismo que ora pende para o gerencialismo e 

performatividade, ora para a burocracia, ora para total atuação descoordenada e desarticulada. Em 

relação à gestão proferida pelas SEMEDs a tese mostra que estas instituições não possuem uma 

concepção própria de gestão educacional e acabam atuando de forma descoordenada e desarticulada. 

A tese concluiu que o PAR é uma superimposição do governo federal aos subgovernos nacionais que 

conflita com as formas de gestão destas instituições acostumas com uma lógica não gerencial. Esta 

superimposição faz a União ser o centro do federalismo brasileiro que é na realidade um pacto 

incompleto. 

 

Palavras-Chave: Federalismo. Relações Intergovernamentais. Gestão Educacional. 

 

 

 

 



 
       

ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis was to analyze educational management of Municipal Departments 

of Education (SEMED’s) of cities in Maranhão inserted in the Plan of Articulated Actions (2007-

2011). We evidence the role of Union in that public policy. The leading argument is that Brazilian 

federal government is not demos constraining in relation to its national sub-governments, what makes 

the central government to enforce, primarily, educational politics like PAR. This kind of politics 

interferes in the educational management by national sub-governments, turning them into mere 

executors. By turning them into mere executors, PAR limits their autonomy and over imposes the 

results-based management as a parameter to improve the education quality. In order to develop the 

hypothesis, we adopted Political Science as theoretical basis, represented by Federalism Theory as 

pact which premise is the cooperative pattern of federalism as being the best form of government 

because it allows a joint decision-making process from the idea of no centralization of power. The 

methodology was historical materialism, which assumes the totality and contradiction as a form to 

understand the phenomenon that does not express in direct way its existence, but can be analyzed 

from such categories that made possible to interpret the reality. So, we used as tools the semi-

structured interview and documental analyses with triangulation of data. The empirical basis of the 

research is 04 (four) cities in Maranhão that obey the following criteria: 1. The municipality has to 

be assigned on the FNDE Resolution nº 29/2007; 2. To present the lowest educational management 

indexes from the diagnosis made in loco by PAR; 3. To present the lowest financial management 

indexes based on the diagnosis in loco by PAR. The results suggest that PAR does not effect a result-

based management which are proposed in its legal rules neither the SEMEDs can propose their 

conception of educational management. That situation creates a hybridism that sometimes turns to 

managerialism and performativity, sometimes to bureaucracy, sometimes to a total uncoordinated 

and unarticulated action. In relation to SEMEDs management, this thesis shows that these institutions 

have no own conception about educational management and end up acting in an uncoordinated and 

unarticulated way. The thesis concludes that PAR is an over imposition by federal government 

towards national sub-governments that conflicts with management patterns of those institutions that 

are used to a less managerial logic. This over imposition makes the Central government to be the 

center of Brazilian federalism, which is in reality an incomplete pact. 

 

Keywords: Federalism. Intergovernamental Relations. Educational Management. 
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*******************************************  INTRODUÇÃO 
 

 

OU O REAL SE DISPÕE É NO MEIO DA TRAVESSIA 

 

 

O estudo tematiza a gestão educacional das Secretarias Municipais de 

Educação (SEMEDs) de municípios maranhenses a partir do Plano de Ações Articuladas 

(2007-2011), evidenciando o papel da União nesta política. Analisamos a Gestão 

Educacional tomando por base as proposições contidas para a gestão nas normativas que 

compõem o Plano de Ações Articuladas (PAR). Tentamos observar mais de perto como 

as SEMEDs organizaram suas formas de gerenciar a educação nos municípios, visto que 

o PAR possui uma proposta específica de gestão da educação materializada na gestão por 

resultados.  

O foco proposto nesta pesquisa se dá em virtude de, nos últimos anos, o 

debate sobre a gestão de políticas públicas, dentre as quais a gestão educacional, ocupar 

lugar de destaque no cenário internacional e nacional, principalmente a partir da 

configuração que o Estado tomou após o processo de reforma empreendida no Brasil na 

segunda metade da década de 1990, em virtude da consolidação da crise do Estado de 

Bem-Estar Social em nível mundial que ocasionou a necessidade da criação de novos 

padrões de regulação da economia, colocados como imprescindíveis à expansão do 

capital.  

O objetivo da reforma do Estado foi reduzir o papel deste tanto na economia 

quanto nas políticas sociais sem, contudo, significar a perda de sua importância na 

acumulação e controle dos problemas que impedissem esta condição. A lógica da reforma 

educacional realizada no período de 1995 a 1997 no Estado brasileiro considera a escola 

à semelhança do mercado: um negócio, e, dentro deste âmbito cabe ao gestor conduzir a 

educação com uma visão gerencial cujo objetivo é corresponder às determinações do 

avanço do capital em escala mundial. A partir deste cenário, a gestão educacional, objeto 

de estudo da tese, é parte estruturante do projeto de desenvolvimento do país e integra a 

política de Estado federativa em curso no Brasil, tomada enquanto equalizadora dos 

desequilíbrios federativos históricos.  
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Posteriormente à reforma, temos o contexto de crise internacional do 

capitalismo que eclodiu em 2008 (HARVEY, 2005; ATALLI, 2009), em que o tema da 

gestão educacional permaneceu no centro das atenções dos governos de países em 

desenvolvimento em virtude de suas limitações no campo das políticas públicas sociais 

(OLIVEIRA, 2006). 

Os ajustes estruturais delineados nas últimas décadas, para Mészáros (1987), 

não se constituiu por ser apenas uma crise política. Ela é estrutural geral e atinge as 

instituições capitalistas de controle social na sua totalidade. Para superar a crise anunciada 

foi adotado o discurso da racionalidade, produtividade e equidade social que compôs o 

ideário político e econômico do sistema neoliberal, transportado aos países em 

desenvolvimento de forma homogênea, sem considerar suas peculiaridades (CASTRO, 

2009; MOREIRA, 2014). 

Na base da reforma educacional estão assentados conceitos como eficiência, 

eficácia, excelência e competência que orientam a lógica do mercado e da 

empregabilidade. Decorrente deste processo veio ocorrendo sistematicamente a 

precarização do trabalho e da prática docente, fragmentando as esferas da vida social. A 

partir da subordinação da educação ao racionalismo oriundo do mercado houve fortes 

transformações no sistema educacional advindas de novos modelos de regulação 

(LESSARD, 2010; BARROSO, 2006; OLIVEIRA, 2006).  

Dentre as mudanças, temos repercussões na gestão da educação que passa a 

ser subsidiada cada vez mais pelos critérios de produtividade e excelência de padrões 

internacionais, como a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) e a gestão por resultados, denominada de Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), cujo instrumento de execução é o Plano de Ações Articuladas (PAR), uma nova 

forma de regulação da educação, segundo Krawczyk (2008). 

Lessard (2000) argumenta que o conceito de nova regulação é diferente das 

formas de regulação mais tradicionais em virtude da concepção antiga apontar para a 

garantia de regras burocráticas e normas profissionais. Já a nova regulação traz contornos 

mais dinâmicos do processo de controle no qual a valorização da cultura, do desempenho, 

eficácia e produtividade movimenta o sistema para que ele seja fiel a seus objetivos e 

alcance os resultados esperados.  

A nova regulação impacta a gestão educacional por trazer a hierarquia 

burocrática alavancada na avaliação, na prestação de contas e na imputabilidade; ainda 

conta com uma segunda diretriz que é a abertura do espaço educativo para a concorrência 
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entre os estabelecimentos de ensino, criando leis e regras que facilitam o acesso dos pais 

na escolha da escola dos filhos (LESSARD, 2000). 

Esta nova regulação, segundo o autor, conhecida como pós-burocrática, 

intensifica sua modalidade de controle de forma horizontal e vertical por meio destes 

mecanismos, mas não faz desaparecer a regulação antiga baseada no poder hierárquico 

de gestão da educação em que os subgovernos nacionais aparecem como executores das 

demandas do governo federal. Termos como descentralização, autonomia e flexibilidade 

passam pelo cotidiano da gestão educacional desenvolvida nas Secretarias Municipais de 

Educação, se traduzindo em crescentes demandas de atividades e responsabilidades 

impostas, visando atingir os resultados definidos por demandas globais que ensejam 

respostas locais (OLIVEIRA, 2006). 

No fundo, o que aconteceu com a gestão educacional foi uma 

descentralização acompanhada de padronização administrativa e pedagógica, decorrente 

de reformas educacionais exógenas que impactaram diretamente a gestão da educação, 

obrigando os gestores educacionais1 a se responsabilizar por resultados positivos nas 

avaliações de larga escala. Com este factual, destacamos nos estudos empreendidos o 

processo de reforma do Estado e suas consequências à gestão educacional, em virtude de 

entendermos que o balizante do processo histórico das políticas públicas de educação no 

campo da gestão educacional deve favorecer uma análise que ultrapasse as aparências na 

perspectiva da totalidade (MÉSZÁROS, 2012; MARX, 2013; LUKÁCS, 2012).  

A gestão educacional, no Brasil, se constituiu enquanto espaço de disputas de 

projetos educacionais e de sociedade, difundindo por um lado a visão da defesa da escola 

pública, e, por outro, concepções ligadas às necessidades de mercado e interesses 

privados, assumindo o Estado a função de comprador/consumidor em escala crescente 

(MÉSZÁROS, 2012). Na realidade brasileira, o marco regulatório da nova forma de 

gestão educacional está situado nas diretrizes e regulamentações advindas do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), instituído pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE) no ano de 1995, ocasionando para a 

educação e gestão desta uma lógica de quase-mercados ao tornar as atividades como 

educação, saúde e cultura serviços não exclusivos do Estado.   

                                                                 
1 Nos referimos, neste caso, às Secretarias Municipais de Educação (Secretários de Educação, 
Coordenadores Locais do PAR e Técnicos do MEC responsáveis por assessorar os municípios na 
implantação desta política), são estes sujeitos o foco da pesquisa. 
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A adoção da gestão gerencial por parte do governo brasileiro veio se opor à 

gestão burocrática que se pautava na teoria da burocracia de Marx Weber desenvolvida 

até então, metamorfoseando a prática que predominava nos anos de 1980 da 

administração empresarial imposta às escolas, passando a educação a ser considerada na 

década de 1990 um negócio que precisava mostrar resultados satisfatórios que 

compensassem os investimentos efetuados. Adentrou, neste período, a Gestão da 

Qualidade Total (GQT), se constituindo na reorientação da gestão das organizações com 

os seguintes focos: no cliente, no trabalho em equipe, na tomada de decisões baseada na 

realidade e nos dados apresentados, na busca de soluções e eliminação de erros, evitando 

desperdícios (GENTILI; SILVA, 1995). A gestão educacional baseada na GQT deveria 

priorizar o preparo do aluno para o mercado de trabalho, elaborando um plano de metas 

que definisse rumos e ações, com um gestor competente que conduzisse aos resultados 

sem desperdícios. 

Na década de 1990 observamos nas políticas educacionais a orientação de 

estratégias de modernização do Estado que preconizavam a geração de emprego e renda, 

diminuição da pobreza e a busca de parcerias com as iniciativas privadas. Proposta 

defendida pelos organismos internacionais: Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo objetivo 

era transferir para a sociedade civil a responsabilidade (accountability)2 pela educação 

pública de qualidade.  

Ao adotar as prerrogativas dos organismos internacionais materializadas no 

PDRAE o Brasil coloca a educação como um serviço não exclusivo do Estado, mas que 

deve envolver a participação de todos em sua oferta. Na tentativa de superar a 

administração burocrática da coisa pública, o PDRAE teve como eixo orientador a 

mudança na forma de administrar as instituições de ensino públicas. Na área da educação 

seu objetivo foi agilizar o trabalho do gestor educacional tornando sua ação eficiente, 

tendo em vista as determinações da nova ordem sócio metabólica capitalista. 

A gestão da educação, segundo Rosar (1989), adquiriu importância no cenário 

das reformas educacionais sendo os estudos na área de gestão educacional influenciados 

por acontecimentos como a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

                                                                 
2 Sobre o conceito de accountability e gerencialismo ver Castro (2008, 2007), Ball et.al. (2011), Clarke 
et.al. (1994, 1997), dentre outros. 
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1990, em Jontiem, Tailândia. As políticas educacionais passaram a priorizar a educação 

básica, objetivando a melhoria da aprendizagem do público atendido.  

Nesta conferência, 155 países, dentre os quais o Brasil, subscreve o 

documento se comprometendo a assegurar uma educação básica de qualidade a crianças, 

jovens e adultos (SHIROMA et.al., 2007). Para o documento, o termo “todos” se refere 

apenas a atender as Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBAS).  Temos, dentro 

dos arautos da reforma de Estado e da educação brasileira, o documento econômico da 

CEPAL “Transformación productiva con eqüidad”, alertando para a urgente necessidade 

de implementação das mudanças educacionais demandadas pela reestruturação produtiva 

em curso (SHIROMA et.al., 2007).  

O documento destacava que os países latino-americanos e caribenhos 

deveriam investir na reforma educativa, de modo a ofertar os conhecimentos e habilidades 

específicas requeridas pelo sistema produtivo capitalista.  Em 1992, outro documento foi 

publicado pela CEPAL intitulado “Educación y conocimiento: eje de la transformación 

productiva”. Nele, a atenção está voltada para ações no âmbito das políticas e instituições 

que pudessem favorecer as vinculações sistêmicas entre educação, conhecimento e 

desenvolvimento nos países da América Latina e Caribe.  

Só mediante ampla reforma dos sistemas educacionais a equidade social 

poderia ser atingida. É adotado a partir deste momento nos países da América Latina um 

novo discurso marcado pela excelência, efetividade, qualidade, e, claro, a cultura do novo 

gerencialismo na administração pública da educação. Com marcos do novo 

gerencialismo, no Brasil, se cultuou uma organização pautada na competitividade 

incentivando as pessoas a produzir com qualidade e buscar ao máximo a excelência 

(BALL, 2011).  

Os gestores educacionais neste novo contexto deveriam se tornar líderes, 

responsáveis por gerar o compromisso coletivo de modo a melhorar a educação. Se retira 

partir da reforma do Estado brasileiro a obrigação deste em gerir as políticas educacionais, 

colocando para o indivíduo a responsabilidade pelo sucesso do sistema educativo 

(accountability). Deste modo, o novo gerencialismo adotado na educação traz em seu 

cerne as ideias do neoliberalismo, impondo ao Estado brasileiro a implementação de 

políticas públicas capazes de garantir eficiência e eficácia do setor público, mediante 

estratégias de descentralização, de modo a possibilitar a organização, execução e 

avaliação nos serviços sociais na esfera local. 
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Diante deste cenário, pesquisadores (OLIVEIRA, 2006; BARROSO, 2004, 

2006; LESSARD, 2000; BALL, 2011) demonstraram interesse em analisar os novos 

desafios da gestão local, abordando a política de financiamento da educação e seus efeitos 

no pacto federalista (CASTRO, 2007), o federalismo e as relações intergovernamentais 

no Brasil (SARI, 2009; CAMINI, 2009, 2013).  

No contexto do Estado brasileiro, houve a reformulação das políticas 

educacionais a partir da elaboração dos planos decenais de educação nas esferas federal, 

estadual e municipal bem como a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 que preconiza a gestão democrática para os 

estabelecimentos públicos e a garantia da participação de profissionais da educação, pais, 

alunos e comunidade escolar nas formas de gerenciamento do ensino. 

Dourado et. al. (2007) destaca que pós-reforma da educação nacional a gestão 

da educação apresenta forma e natureza próprias, não se traduzindo somente em aplicação 

de métodos, regras e técnicas da administração empresarial, sendo a gestão democrática 

um contraponto à forma gerencial adotada pelo governo brasileiro nos últimos anos. 

Segundo o autor, a gestão educacional neste novo contexto está assentada em 

duas visões antagônicas em espaços de disputa: de um lado a gestão gerencial que se 

pauta na lógica economicista e negligencia a ação pedagógica na qual a autonomia dos 

sistemas escolares se constitui em uma retórica de participação tutelada para o consenso, 

e, do outro, a visão político pedagógica que traz a luta pela educação como um direito 

social na busca pela emancipação humana, cuidando de uma ação pedagógica que se 

efetive na autonomia dos sistemas escolares (DOURADO, 2004). 

Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal no ano 

de 2003, observamos a continuidade de políticas de gestão educacional paliativas e 

fragmentadas que agravaram a precariedade da educação nacional. Não obstante as 

políticas empreendidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no governo de Luís 

Inácio da Silva (2003-2010) destinadas a melhorar a educação tiveram ações focalizadas 

no gestor educacional e suas práticas, fomentando a competição entre os sistemas 

educativos. Estas políticas foram orquestradas no âmbito da economia e não da educação. 

É nesta perspectiva de impasse entre uma concepção burocrática, uma 

democrática e uma gerencial que o Brasil adotou o Plano de Ações Articuladas que tem 

em seu texto normativo a pretensão de superar o imobilismo da gestão burocrática. Seu 

foco foi trazer para as SEMEDs uma gestão gerencial em perspectiva sistêmica. 

Ultimamente o objetivo democrático que pauta a gestão educacional das atuais políticas 
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educacionais brasileiras aponta a transposição das práticas administrativas de gestão 

empresarial como a melhor opção para o setor público: a gestão burocrática desenvolvida 

pelas instituições públicas seria ineficiente e a gestão gerencial privada mais eficaz.  

Com esta visão, o Plano de Ações Articuladas é superimposto às SEMEDs 

como a melhor forma de planejar e organizar as ações de gestão educacional, por prever 

ações e subações gerenciáveis e executáveis que “garantem” a gestão de resultados e, 

consequentemente, a democratização da educação, melhoria do IDEB e pactuação do 

regime de colaboração. Figurando como a “única” opção “saudável” de gestão da 

educação para os subgovernos nacionais.  

A partir da problemática exposta teve-se como questão central para a pesquisa 

saber: Como foi organizada a gestão educacional das Secretarias Municipais de Educação 

(SEMEDs) a partir do Plano de Ações Articuladas (2007-2011) que possui proposta 

educacional baseada na gestão por resultados, considerando o papel da União nesta 

política?  

Ainda elegemos como questões secundárias do estudo: 

a) Quais concepções os subgovernos nacionais, representados pelas Secretarias 

Municipais de Educação, vêm construindo sobre a gestão educacional a partir do Plano 

de Ações Articuladas no Maranhão? 

b) A União por meio do Plano de Ações Articuladas consegue materializar o regime 

de colaboração da educação de forma a promover a tão proclamada gestão por resultados? 

c) Quais práticas apresentam a gestão por resultados proposta pelo Plano de Ações 

Articuladas nas Secretarias Municipais de Educação? 

d) Qual a relação estabelecida entre União e Secretarias Municipais de Educação 

para desenvolvimento das ações pactuadas no Plano de Ações Articuladas dos municípios 

maranhenses? 

Diante destas especificidades da gestão educacional no Brasil e da adoção do 

PAR para estruturar e organizar a gestão da educação, temos como objetivos da pesquisa 

os seguintes: 

• Geral: Analisar a gestão educacional das Secretarias Municipais de Educação em 

municípios maranhenses a partir do Plano de Ações Articuladas (2007-2011), 

evidenciando o papel da União nesta política.   
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• Específicos:  

• Desvelar as concepções de gestão educacional construídas a partir do Plano de 

Ações Articuladas pelas Secretarias Municipais de Educação; 

• Analisar as práticas de gestão educacional que evidenciam a gestão por resultados 

proposta pelo Plano de Ações Articuladas nas Secretarias Municipais de Educação; 

• Analisar se a União por meio do Plano de Ações Articuladas conseguiu 

materializar o regime de colaboração para efetivação da gestão por resultados constante 

nas suas normativas. 

• Desvelar a relação estabelecida entre União e Secretarias Municipais de Educação 

para desenvolvimento das ações pactuadas no Plano de Ações Articuladas dos municípios 

maranhenses. 

De modo a buscar respostas para a questão central da pesquisa adotamos as 

seguintes hipóteses em vista: 

1. O governo federal brasileiro não é uma democracia constrangida (demos 

constraining) em relação aos subgovernos nacionais, o que o faz legislar em primazia 

políticas educacionais como o PAR que interfere na gestão educacional dos subgovernos 

nacionais, transformando-os em meros executores. Neste sentido, o PAR cerceia a 

autonomia destes e superimpõe a gestão por resultados como parâmetro para a melhoria 

da qualidade da educação. O PAR não efetiva a gestão por resultados e nem as SEMEDs 

conseguem propor sua concepção de gestão educacional, criando um hibridismo que ora 

pende para o gerencialismo e performatividade, ora para a burocracia, ora para total 

atuação descoordenada e desarticulada. 

2. O federalismo brasileiro é incompleto, recaindo na armadilha da decisão conjunta 

(jogo de empurra), sendo o PAR uma arena de negociações conflitante entre União e 

subgovernos nacionais. Esta arena de negociações com a adoção do PAR pelos 

municípios traz para estes o jogo de soma zero, em que não há efetiva colaboração entre 

as partes envolvidas. 

Estes dois pressupostos hipotéticos foram se revelando à medida em que 

realizávamos as leituras sobre a Teoria do federalismo enquanto pacto e a pesquisa de 

campo. Esses elementos tornaram possível elaborar a seguinte tese: 

• Quando se trata de subgovernos nacionais (Secretarias Municipais de Educação), 

eles não possuem autonomia diante da hegemonia das políticas públicas de gestão 

educacional superimpostas pela União. Em suas articulações locais conseguem se 
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estruturar de formas diferenciadas a partir de suas necessidades. A União, fortalecida após 

a reforma do Estado empreendida na segunda metade da década de 1990, engendrou 

políticas educacionais que tendem a vincular os subgovernos nacionais a seus princípios 

por meio de uma gestão de cunho gerencial, como o Plano de Ações Articuladas (PAR) 

que possui proposta educacional baseada na gestão por resultados, conflitante com as 

formas de gestão proferidas pelas Secretarias Municipais de Educação, acostumadas com 

uma lógica de gestão não gerencial, criando um hibridismo para a gestão educacional.  O 

PAR é uma arena política de negociações entre União e subgovernos na efetivação de um 

novo pacto federativo no Brasil pautado em mecanismos demos constraining que faz a 

path dependence do federalismo brasileiro não adotar o federalismo cooperativo. 

Ao decidir estudar a gestão educacional a partir da análise da gestão proposta 

pelo PAR, observamos uma situação peculiar: a necessidade de empreender estudos sobre 

o federalismo enquanto forma política-administrativa de organização de um Estado 

Nacional. Ao elegê-lo como recurso para entender o federalismo no Brasil que se pauta 

no regime de colaboração, bem como a própria gestão educacional que veio sendo 

desenvolvida no país após a reforma do Estado, não se tinha em mente em um primeiro 

momento nos voltar ao federalismo e seus impactos nas políticas sociais como a 

educação. 

Os propósitos da pesquisa nos levaram a buscar um abrigo conceitual em uma 

teoria que fornecesse explicações para a falta de coordenação federativa na gestão 

educacional brasileira. A convicção de que esta falta de coordenação federativa impactava 

as políticas educacionais no campo da gestão educacional, fez emergir como aporte de 

análise desta tese a Teoria do federalismo enquanto pacto ou modelo self rule plus shared 

rule3 que se propõe analisar a tomada de decisão dentro de países federalistas a partir da 

não centralização em oposição à descentralização.  

 Com as leituras empreendidas e o passar do tempo ao longo destes dois anos 

e quatro meses de doutorado, sobretudo, no aprofundamento das matrizes teóricas do 

federalismo internacional, sentimos que a teoria do federalismo enquanto pacto seria a 

abordagem que poderia nos dar respostas aos questionamentos da pesquisa.  

É importante esclarecer que não foi intenção da tese trazer toda a abordagem 

internacional sobre o federalismo enquanto pacto, tão somente demarcar a abertura 

conceitual que esta teoria traz à Ciência Política, podendo ser utilizada na área da 

                                                                 
3 Autogoverno e auto compartilhamento. 
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Educação na qual se observa não ser muito usual dentre os educadores ligados à formação 

em Pedagogia. A teoria do federalismo enquanto pacto norteou as análises do estudo, 

fugindo às visões simplistas sobre o federalismo, nos orientando para uma mudança de 

olhar sobre o mesmo. Isso nos levou a compreender que a educação precisa interagir com 

outros campos do conhecimento, possibilitando novos diálogos, e, sobretudo, avanços.  

Esta compreensão foi considerada não somente no estudo do federalismo, 

mas também da gestão educacional e do novo gerencialismo na gestão pública, dando um 

patamar processual à pesquisa. Deste modo, encontramos partir do abrigo conceitual do 

federalismo enquanto pacto explicações para a path dependence4 brasileira ser 

caracterizada por processos de centralização e descentralização, bem como nossa 

federação ser demos constraining5 aos seus subgovernos nacionais. 

Este elemento foi pontual dentro da pesquisa, porque tínhamos a gestão 

educacional, tomando o PAR enquanto parâmetro, como objeto de estudo. O processo de 

escrita é solitário, no qual o pesquisador se encontra diante de tantas informações a serem 

colocadas em discussão. Quando a escrita da tese foi iniciada pensamos: por onde 

começar? Pois não é fácil pôr à mostra a construção do objeto. Objeto este que ao final 

da pesquisa não está e nunca estará acabado (BOURDIEU, 2010). 

A partir deste pensamento não foi intenção mutilar a pesquisa, mesmo 

sabendo que de uma forma ou outra, a exemplo do que nos adverte Bourdieu (2010), 

sempre a mutilamos pelo menos de duas maneiras: do ponto de vista metodológico 

cometemos uma primeira mutilação quando nos livramos do processo e apresentamos o 

resultado pronto e acabado. Um texto científico não é imparcial, ele traz a vivência de seu 

autor.  

Então, cometemos uma segunda mutilação: separar a opção metodológica da 

opção teórica. As opções teóricas são inseparáveis das empíricas. Para não incorrer nestes 

erros e não mutilar a pesquisa apresentamos, a partir de agora, o processo de construção 

do objeto de estudo da tese e suas opções teórico-metodológicas. 

 

 

 

                                                                 
4 Trajetória dependente. Explicamos este conceito no decorrer da pesquisa. 
5 É uma democracia que constrange seus subgovernos nacionais, quando na realidade ela é quem deveria 
ter restringida suas ações tomando como base o federalismo cooperativo no qual os subgovernos nacionais 
possuem veto players (poder de veto/decisão). Explicamos esta característica brasileira nos capítulos 
subsequentes. 
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A construção do objeto e as bases teórico-metodológicas:  

 

 

Não tínhamos a gestão educacional a partir do PAR enquanto objeto de 

estudo. Sabíamos pouco sobre o Plano de Ações Articuladas, Relações 

Intergovernamentais e Federalismo. A partir de uma aula inaugural realizada pelo 

Dinter/MA na cidade de São Luís/MA, no período letivo de 2013.1 para os alunos que 

haviam ingressado, cuja temática foi o Observatório da Educação (OBEDUC) e a 

pesquisa em rede “O projeto Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um estudo 

em municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais no período de 

2007 a 2011” proferida pela Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que o interesse sobre o assunto 

se originou.  

A ideia de fazer um estudo sobre a gestão educacional das Secretarias 

Municipais de Educação a partir do Plano de Ações Articuladas (2007-2011) foi tomando 

forma, fazendo-nos refletir sobre uma afirmação de Castro (1977) em relação à escolha 

de um tema: por que um tema é relevante e o que o torna importante? Segundo o autor, 

um tema será relevante ou importante se afetar grande parte da sociedade. No início de 

2011, 5.495 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco) municípios brasileiros assinaram 

o termo de cooperação técnica, oriundo do PAR com a União (MEC, 2015).  

Este dado o torna importante e relevante, visto que o mesmo surgiu como um 

instrumento de assistência técnica e financeira aos subgovernos nacionais, implantado a 

partir do ano de 2007 pelo governo federal via Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

No momento em que o MEC lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

condicionou o financiamento aos estados e municípios ao cumprimento de 28 (vinte e 

oito) diretrizes e a elaboração do PAR pelos municípios em adesão. 

O PAR estava previsto para ser implantado nos municípios selecionados com 

base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2005 (1.242 

municípios priorizados) e 2007 (1.412 municípios priorizados), que aderiram ao 

“Compromisso Todos pela Educação”. No entanto, em 2010, segundo o MEC (2015), 

mais de 90% (noventa por cento) dos municípios brasileiros foram contemplados com 

essa proposta que faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Com a institucionalização do PDE a intenção do MEC foi integrar um 

conjunto de programas de forma a organizar melhor o sistema educacional, adotando uma 
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visão sistêmica da educação, relacionando o ensino fundamental ao superior; 

incentivando a pesquisa e a remuneração de professores, dentre outras ações. O PDE tem 

como instrumento jurídico o PAR: um plano estrutural de longo prazo que visa superar a 

fragmentação das políticas educacionais e abrir diálogo entre os subgovernos nacionais, 

estabelecendo/fortalecendo o regime de colaboração6. Dentro desta proposição, os entes 

federados deveriam assumir funções de gestão de políticas públicas seja por iniciativa 

própria ou por “adesão”. 

Com base nesta premissa, propomos para o Dinter/MA estudar o PAR como 

política educacional a partir das ações feitas pelos municípios em adesão no estado do 

Maranhão de modo a evidenciar a como a gestão educacional das Secretarias Municipais 

de Educação foi se organizando a partir desta política, bem como analisar o papel da 

União neste processo.   

O fato da escolha por este objeto decorre também da constatação de no portal 

Capes e Ibicti, em pesquisa empreendida em 2013, não serem visualizadas teses e/ou 

dissertações sobre a temática com o foco proposto aqui. A única tese que mais se 

aproximou à intenção deste estudo é o trabalho de doutoramento de Lucia Camini, 

defendido no ano de 2009, cujo título foi “A gestão educacional e a relação entre entes 

federados na política educacional do PDE/Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação”. A pesquisa está centrada na política educacional de forma mais geral e não 

se atém às formas de gestão proferidas pelas SEMEDs a partir do PAR.  

Recentemente (2015), Ilma de Andrade Barleta defendeu a tese “A gestão   

educacional   no   plano   de   ações   articuladas   do município de Macapá-AP: concepções 

e desafios”, investigando a gestão educacional do PAR para este município e conclui que 

o PAR traz elementos conformadores de uma gestão educacional alinhada ao modelo de 

gestão do campo empresarial, se aliando ao estudo aqui proposto, porém, enfatiza a 

dimensão gestão educacional. 

Isso nos fez observar a necessidade de analisar a gestão educacional das 

SEMEDs a partir do PAR nos municípios. Justificamos a escolha da temática, por termos 

sido Coordenadora Adjunta do Curso de Especialização em Gestão Escolar (EAD) - 

Escola de Gestores do MEC, ofertado no âmbito da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) em que desenvolvemos todas as ações pedagógicas concernentes ao mesmo, e, 

percebemos questões que mereciam ser estudadas dentro do âmbito científico no tangente 

                                                                 
6 Este é o conceito contido no Decreto nº 6.094/07 que institui o PAR, porém nesta tese entendemos que o 
PAR e o PDE são políticas públicas a partir da matriz teórica de Pierson (1996). 
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à gestão educacional, uma vez que trabalhávamos diretamente com os Secretários 

Municipais de Educação, observando como estes desenvolviam suas gestões. 

Escolhemos ainda esta temática por participarmos da linha de pesquisa: 

Estado e Gestão Educacional, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), como docente pesquisadora, com projeto 

“Gestão democrática da escola pública: desafios para os conselhos escolares” aprovado e 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEMA). O referido 

projeto faz parte do grupo de estudos Política de Educação Básica em que são discutidos 

entre outros temas: Estado e Políticas Educacionais, Gestão da Educação e da Escola e as 

Reformas da Educação Básica a partir de 1990.  

O interesse pela pesquisa no campo da gestão educacional se dá também 

porque hoje, enquanto professora Adjunta da Universidade Federal do Maranhão, lotada 

no Departamento de Educação II desta instituição, vemos mais de perto o contexto em 

que estão inseridas as políticas públicas, principalmente no âmbito educacional. 

Ministrando as disciplinas de Política e Planejamento Educacional, Gestão Educacional I 

e Estágio de Gestão e Organização de Sistemas Educacionais I, percebemos a importância 

não só de ministrá-las, mas estudar o âmbito destas em nível de Doutorado, fazendo uma 

análise das políticas educacionais executadas pelos órgãos gestores (Secretarias 

Municipais de Educação). 

A partir da vivência enquanto docente pesquisadora, analisamos que no 

Brasil, com o PAR, ocorreu a indução, por parte do governo federal, da gestão de políticas 

educacionais nos estados e municípios com impactos no federalismo brasileiro. A escola 

passou a ser responsabilizada pela qualidade da educação, mediante aferição do IDEB. O 

gestor educacional é colocado como o responsável por implementar ações do novo 

gerencialismo implantado no Brasil, se incorporando de forma crucial para a 

transformação organizacional das escolas.  

Com o Plano de Ações Articuladas adentrou ainda mais na educação a 

concepção de accountability7, ocorrendo a fragmentação do serviço educacional, 

entendida aqui como a introdução do gerencialismo local nas SEMEDs. A escola seria a 

responsável pela revolução da qualidade na educação, e as SEMEDs deveriam 

implementar as ações e subações do PAR de modo a oferecer uma educação de qualidade 

balizada por uma gestão de resultados.  

                                                                 
7 Esta responsabilização das escolas e das SEMEDs para a melhoria da qualidade da educação é discutida 
nos capítulos 1 e 2. 
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A reforma educativa da década de 1990 impôs às SEMEDs a construção de 

“novas” práticas, colocando a questão da autonomia e da democracia como processos 

indissociáveis (pré-requisitos para a escola pública de qualidade). A reestruturação da 

educação aponta a formação de novas subjetividades profissionais, mudando quem somos 

e como somos (BALL et.al., 2011).  

Neste contexto de mudanças, o PAR foi sendo implementando e o Maranhão 

foi o primeiro estado brasileiro a aderi-lo 100% (cem por cento). Dos 217 municípios que 

compõem o estado do Maranhão, 84 (oitenta e quatro) ficaram abaixo do IDEB 

pretendido para o ano de 2011. Estes municípios foram inclusos à época como municípios 

maranhenses prioritários de ações pela Resolução CD/FNDE nº 29 de 20 de junho de 

20078. 

Considerando esse contexto de implementação do PAR nos municípios do 

Maranhão, para o desenvolvimento da pesquisa adotamos enquanto base teórica a Teoria 

do federalismo enquanto pacto ou modelo self rule plus shared rule (autogoverno + 

divisão de competências, auto compartilhamento) cujo expoente internacional de 

destaque é Daniel Elazar (1987) que construiu este modelo de análise do federalismo, 

propondo-o em forma de matriz, ou seja, não centralizado, se opondo ao descentralizado, 

por entendê-lo hierárquico. Este federalismo não centralizado/cooperativo/coordenado 

permite a tomada de decisão conjunta.   

No modelo matricial ou self rule plus shared rule há a presença de um 

governo federal não central em que as arenas políticas se entrelaçam, se baseando em um 

processo decisório consciente de relações entre os subgovernos e o governo federal. O 

processo de negociação do federalismo enquanto pacto, em Elazar (1987), resulta do 

compromisso dos agentes políticos com o federalismo, que se constituem na soberania 

compartilhada.  

Significa dizer que neste modelo de federalismo a União não é o centro do 

poder e nem da tomada de decisões. Para o autor, o federalismo é mais do que um acordo 

entre as estruturas governamentais: se constitui em um modo de atividades políticas que 

necessita da extensão das relações cooperativas (ELAZAR, 1987, 1994). Por esta razão, 

o federalismo enquanto pacto seria a melhor opção de governo de um Estado-Nação. 

                                                                 
8 Estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a operacionalização da assistência 
financeira suplementar a projetos educacionais, no âmbito do Compromisso Todos pela Educação, no 
exercício de 2007. 
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Para analisar a gestão educacional nas Secretarias Municipais de Educação 

utilizamos o conceito de Relações Intergovernamentais (IGR) de Wright (1978), cuja 

premissa parte da combinação e permutação entre os subgovernos nacionais. Neste 

sentido, IGRs são para Wright pontos de interseção política executiva e legislativa 

(principalmente esta última) que se constituem lócus de excelência da capacidade de os 

entes federados organizarem sua independência com harmonia à interdependência do 

Estado-Nação.  

Desta forma, o processo de cooperação no federalismo só será possível 

considerando o tipo de IGR adotada pelos entes federados: IGRs verticais (entre União e 

estados), e IGRs horizontais (entre estados, ou estados e municípios). As IGRs em Wright 

(1978, 1974) pressupõem três modelos de federalismo: centralizado ou hierárquico, 

isolado ou independente, e o último, visto como o ideal: interdependente, sendo a tomada 

de decisão conjunta. 

De modo a entender o PAR enquanto política que se propunha colaborativa 

foi preciso empreender o estudo das federações enquanto demos constraining 

(democracias constrangidas), argumento defendido por Stepan (1999). Para o autor, o 

federalismo democrático é caracterizado por processos que vão do alto padrão de restrição 

à ampliação do poder do povo. Em democracias majoritárias como o Brasil, o autor 

entende que seria um caso de super-representação dos estados com menor população e 

sub-representação dos estados com maior população, característica que levaria o país a 

ser demos constraining: uma federação constrangida por seus subgovernos nacionais, 

fazendo o autor afirmar que, neste caso, o federalismo seria prejudicial na tomada de 

decisões.  

Esta sub-representação, cria, em Stepan (1999), descontentamentos e 

problemas de lealdade ao pacto federativo em sociedades heterogêneas e multinacionais. 

Assim, em seu entendimento, quanto maior o poder dos subgovernos nacionais, mais 

demos constraining será o sistema político daquela federação. 

Outro arcabouço teórico utilizado para aprofundar as análises sobre o PAR 

enquanto política pública e sua forma de gestão destinada às SEMEDs foi o conceito de 

path dependence de Pierson (2000). Ao proceder o estudo das instituições políticas como 

unidades que interferem nas regras do jogo de negociações e coalizões, Pierson (2000, 

1995) demonstra que estas instituições interferem no federalismo e em suas regras de 

compartilhamento, decisões e adoção de uma política social.  
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Deste modo, o tempo importa, ou aquilo que ele denomina de Path 

dependence (trajetória dependente). O autor argumenta que as instituições públicas de 

origem federativa possuem trajetórias dependentes que as fazem adotar ou não 

determinadas decisões ou políticas públicas.  

Em termos metodológicos, primeiramente procedemos a uma busca nos 

periódicos qualis, portal Capes e Ibicti para ver quais trabalhos poderiam ajudar na 

sistematização das análises. Após esta busca demarcamos as dimensões teóricas que 

mereciam ser estudas: federalismo, relações intergovernamentais, regime de colaboração, 

gestão educacional, demos constraining, path dependence.  

Para análise das dimensões destacadas tomou-se enquanto método a 

perspectiva materialista histórica dialética. Esta entende que “a teoria é apreensão e a 

consciência de uma operação necessária, ela se transforma, ao mesmo tempo, em 

condição prévia e indispensável da operação seguinte” (LUKÁCS, 1992, p.62).  

Foi com esta visão dialética do fenômeno estudado que se captou as 

continuidades e descontinuidades do PAR, compreendendo que a gestão educacional das 

SEMEDs é um movimento que se reproduz de tal forma que “cada momento aparece 

como ponto donde se parte, por onde se passa e para onde se volta” (LUKÁCS, 2012, 

p.59). 

A escolha da perspectiva histórica dialética se deu também em virtude de 

entendermos enquanto política que pretende instituir o regime de colaboração entre os 

entes federados o PAR suscita certas contradições e, neste sentido, “a contradição se 

revela como um princípio do ser precisamente porque é possível apreendê-la na realidade 

também, enquanto base de tais processos” (LUKÁCS, 2012, p.291). Com esta premissa 

observamos que o PAR se apresenta como uma política não linear, composta de 

movimentação, oscilação, avanços, recuos e sujeita às mudanças, pois no materialismo 

histórico dialético são os homens que fazem sua história.  

O PAR é executado por homens e mulheres que estão à frente da gestão 

educacional das SEMEDs. Segundo Marx (2008), são as relações sociais que compõem 

a base material desta construção. O conjunto de sujeitos envolvidos na materialização do 

Plano de Ações Articuladas nos municípios traz os conflitos inerentes às relações sociais, 

portanto, o PAR, sob a ótica do materialismo histórico dialético, está revestido de práticas 

e concepções de gestão educacional que se desenvolvem em uma arena composta de 

diferentes interesses e percepções sobre a realidade. 
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Sobre a escolha do Maranhão como lócus de pesquisa se deve ao fato desse 

subgoverno nacional ter sido o primeiro a adotar o PAR em 100% (cem por cento) dos 

seus municípios. Este estado composto por 217 municípios, aparece com 84 (oitenta e 

quatro) municípios prioritários no Anexo I da Resolução nº 29/2007 do FNDE.  

Tendo em vista estes aspectos, a tese focalizou a partir dos documentos que 

compõem as normativas do PAR e entrevistas com os Secretários Municipais de 

Educação, Técnicos do MEC responsáveis por implementar o PAR no estado do 

Maranhão e Coordenadores Locais, qual gestão educacional é desenvolvida pelas 

SEMEDs dos municípios pesquisados.  

Neste sentido, como campo empírico escolhemos 04 (quatro) municípios para 

realizar a pesquisa de campo. A escolha destes seguiu os seguintes critérios: 1. Ser 

município constante na Resolução nº 29/2007 do FNDE; 2. Apresentar os menores 

indicadores de gestão educacional a partir do diagnóstico in loco do PAR; 3. Apresentar 

os menores índices de gestão de finanças tendo por base o diagnóstico in loco do PAR. 

Com estes critérios, foram 04 (quatro) municípios que apresentaram as três características 

citadas: Vargem Grande/MA, Cantanhede/MA, Presidente Vargas/MA e 

Palmeirândia/MA.  

Estes municípios estão localizados na região Norte do Maranhão e 

apresentam o índice de desenvolvimento humano (IDH) no patamar de 0,565, revelando 

um percentual de pobreza 58,5% (cinquenta e oito vírgula cinco por cento) e de pobreza 

subjetiva9 de 66,70% (sessenta e seis vírgula setenta por cento) em sua população (IBGE, 

2010). Os quatro municípios selecionados possuem alarmantes índices de IDH e de 

pobreza populacional. Coincidentemente, a partir dos critérios definidos para a escolha 

dos municípios pesquisados, estes localizam-se na região Norte do Maranhão. Esta região 

é a mais pobre do estado, apresentando altos índices de pobreza e analfabetismo. Não à 

toa estes municípios foram inclusos como prioritários para as ações do PAR, conforme o 

Anexo I da Resolução nº 29/2007 do FNDE. 

O estado do Maranhão possui um território de 331.936,948 Km2, com uma 

população de 6.850.884 habitantes em 2014. Sua densidade demográfica gira em torno 

de 19,81 hab/km2. É um dos estados mais pobres da federação brasileira em termos de 

renda per capita, conforme censo do IBGE (2010), que fica em R$ 461,00 reais, ou seja, 

                                                                 
9 Pobreza subjetiva é aquela pobreza mensurada pelos métodos de Antuérpia, método da linha subjetiva de 
pobreza ou pelo método Leyden nos quais se pergunta às pessoas que vivem próximo a linha de pobreza se 
elas se consideram pobres. Caso a resposta seja sim, chama-se pobreza subjetiva. Para saber mais ver IBGE 
(2015). 
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menos de um salário mínimo. Seu IDH é de 0,639, configurando um percentual de 

pobreza de 53,57% (cinquenta e três vírgula cinquenta e sete por cento), e pobreza 

subjetiva de 65, 61% (sessenta e cinco vírgula sessenta e um por cento).  

Significa dizer que mais da metade da população maranhense vive na 

pobreza, afetando seus dados educacionais, em que o IDEB no ano de 2007 foi 3,5 e em 

2014 de 3,8. O estado não conseguiu atingir a meta para 2014 que era de 3,9 (INEP, 

2015). Todos estes problemas estruturais e educacionais fizeram o Maranhão ser colocado 

como ente prioritário das ações do PAR pela Resolução nº 29/2007 do FNDE, tornando-

o lócus singular de estudo na área da gestão educacional. 

Ainda referente aos procedimentos metodológicos, adotamos a entrevista 

como técnica de pesquisa para captar os dados pretendidos. A técnica da entrevista partiu 

de um pressuposto da Antropologia Social presente em Geertz (1978), o qual afirma que 

a partir de um contexto microssocial é possível compreender um contexto social mais 

amplo, ou seja, não se limitando a conceito de experiências próximas ou distantes para 

não ficar afogada nas abstrações puras. Este pensamento está presente em Marx (2013) 

quando afirma que estudar o organismo como um todo é mais fácil do que suas células, 

pois a sociedade é um organismo capaz de mudar constantemente. Podemos estudar o 

todo ou as suas partes.  

Sobre a técnica de entrevista, um primeiro passo adotado para realizá-la foi 

considerar que a escolha dos sujeitos iria dar-se pelo envolvimento com o objeto 

estudado, integrando estes com o problema pesquisado. As entrevistas semiestruturadas 

constituíram um dos principais elementos de coleta de dados com o objetivo de obter dos 

entrevistados suas concepções e ideias a partir dos seguintes eixos que a compuseram: 

Regime de Colaboração, Estrutura e Organização das Secretarias Municipais de 

Educação, Conhecimento sobre o Plano de Ações Articuladas, Autonomia dos 

municípios, Acompanhamento e Avaliação do PAR (Conforme roteiros em apêndice, 

p.281)10.  

Michelat (1987, p.192) aborda que a utilização da entrevista oferece 

fundamental contribuição aos estudos porque sua finalidade é “apreender e prestar contas 

dos sistemas de valores, de normas, de representações, de símbolos próprios a uma cultura 

ou subcultura que não seria possível por meio de questionários com perguntas fechadas”. 

                                                                 
10 Embora o roteiro de entrevista possua os mesmos eixos de discussão algumas questões são diferenciadas 
considerando o lugar que cada sujeito ocupa no processo de implementação, execução, avaliação e 
monitoramento desta política. 
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As entrevistas possibilitam o uso de particularidades de experiências sociais dos 

indivíduos que são portadores da cultura e da política da forma como ela é vivida por eles 

(SELLTIZ et. al., 1987; HAGUETTE, 1997), isto é, o pesquisador vai suscitando a 

memória do entrevistado (BOURDIEU, 1999). 

Escolhemos entrevistar o núcleo gestor do PAR, composto pelos Secretários 

Municipais de Educação, Coordenadores Locais e Técnicos do MEC responsáveis por 

assessorar e implantar o PAR no Maranhão. Foram entrevistados 04 (quatro) Secretários 

de Educação, 03 (três) três Coordenadores Locais do PAR, visto que em Presidente 

Vargas/MA não há Coordenador Local do PAR e 02 (dois) Técnicos do MEC que 

assessoraram os municípios em 2007 a sua implantação no estado do Maranhão.  

Após a coleta de dados procedemos à análise documental com o objetivo de 

triangular as entrevistas com os conteúdos dos documentos: o PAR por meio do Decreto 

nº 6.094/07, Resoluções nº 29, nº 47 de 2007, nº 14 de 2012 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como o PAR dos municípios pesquisados e 

do estado do Maranhão que foram fornecidos pela lei de acesso à informação via site do 

FNDE a partir do preenchimento de solicitação específica no sistema do referido órgão. 

Obtivemos ainda o relatório de acompanhamento11 das ações do PAR no município de 

Vargem Grande/MA (único subgoverno nacional pesquisado que se preocupou em 

instituir uma avaliação mais sistemática conforme as normativas previstas no âmbito 

desta política).  

O procedimento de análise destes documentos seguiu o pressuposto de que a 

legislação é um indício de compreensão do passado e do presente, resulta da ação histórica 

do homem (MARX, 2013; CASTRO; STAMATTO, 2015) que contempla a correlação 

de forças dos poderes instituídos de determinada época. Ao analisar os documentos 

instituintes do Plano de Ações Articuladas, consideramos a visão de Vieira (2013) e Ball 

(2011) que destacam os instrumentos legais como importantes para análise de qualquer 

política educacional; por meio do exame das leis vislumbra-se as intenções do poder 

público e o ideário pedagógico do momento histórico. 

Na triangulação dos dados, admitimos que o acesso ao concreto necessita da 

mediação do abstrato, na ânsia de entender o concreto como síntese de múltiplas 

determinações (MARX, 2011; KOSIK, 1976). A partir destes dois pensamentos 

                                                                 
11 O relatório de acompanhamento foi criado pela SEMED de Vargem Grande/MA e fornecido para estudo 
e pesquisa por meio da Coordenadora Local do PAR. Nos outros três municípios este mecanismo não foi 
criado e por isto não aparece para o comparativo das ações no capítulo 3. 
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prosseguimos com a pesquisa levando em consideração a biografia da pesquisadora, suas 

convicções teóricas, o contexto sócio histórico dos sujeitos pesquisados, e as situações 

imprevisíveis que figuraram no dia a dia entre pesquisadora e pesquisados. Nos importava 

saber o que estávamos fazendo do ponto de vista antropológico.  

Procedemos a um estranhamento existencial e teórico que perpassou 

vivências múltiplas e pelo pressuposto da universalidade humana, conforme destaca 

Peirano (1995). Buscamos apreender a perspectiva de gestão educacional no PAR dos 

sujeitos pesquisados, pois, como nos adverte Magnani (1988), eles lá têm sua teoria, sua 

lógica, suas explicações. 

Ressaltamos que as referências teóricas e metodológicas utilizadas são em 

função da qualidade teórica e intelectual, bem como serem representantes de correntes 

importantes do federalismo enquanto pacto, mas que podem apresentar, claro, lacunas. 

Por ser um referencial novo para o campo da educação e pouco utilizado ou recém 

utilizado percorremos um longo caminho de estudos e buscas conceituais, uma vez que a 

Teoria do federalismo enquanto pacto é inédita para a pesquisadora, e, a busca por um 

melhor entendimento do fenômeno pode, conforme Marx (2013), encurtar e reduzir as 

dores do parto, porque toda pesquisa no começo é difícil. Como um “parto atravessado”, 

tivemos que suportar as dores e compreender este arcabouço teórico-metodológico. 

A partir destas considerações a tese foi estruturada em três blocos temáticos 

além da introdução e considerações finais. O primeiro bloco temático denominado de 

FEDERALISMO E REGIME DE COLABORAÇÃO – CONDIÇÕES ESSENCIAIS 

PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL discute os aspectos 

essenciais do federalismo, entendendo-o enquanto pacto. Levamos em consideração a 

normativa do federalismo brasileiro para entender porque sua path dependence ora pende 

para centralização ora para a descentralização. Resgatamos os principais aspectos 

federalistas desde a constituição da república federativa em 1891 até a reforma do Estado 

em 1995, quando houve a mudança para uma gestão gerencial que impactou o federalismo 

cooperativo do Brasil por meio da Emenda Constitucional nº 19/1998. 

O segundo bloco recebeu o nome de A POLÍTICA EDUCACIONAL NO 

GOVERNO DE LUÍS INÁCIO DA SILVA (2003-2010) – ANTIGOS E NOVOS 

DESAFIOS DO FEDERALISMO BRASILEIRO. Neste, são abordados os contextos 

político e econômico do período analisando as iniciativas do governo federal para o 

regime de colaboração na educação brasileira. A partir das argumentações expostas 

mostramos a manutenção da força política do governo federal ante aos estados e 
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municípios, confirmando que o governo federal manteve, mesmo com o PAR, sua path 

dependence em termos de centralização das decisões políticas. Foi empreendida uma 

análise das normas que compõem o PAR, observando que ele colocou os governos 

estaduais na antessala do federalismo brasileiro e promoveu um center-constraining aos 

municípios em adesão. 

O último bloco temático denomina-se O PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) NO MARANHÃO – CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA 

POLÍTICA DA GESTÃO EDUCACIONAL. Apresentamos as análises sobre o processo 

de implantação do PAR no estado do Maranhão após a reforma do Estado em 1995. 

Observa-se que a construção da arena política do PAR em busca de um federalismo 

cooperativo foi marcada por avanços e retrocessos, em total atuação descoordenada entre 

os subgovernos nacionais e União. Revelamos que a relação entre governo do estado do 

Maranhão e SEMEDs foi pontuada por atuações fragmentadas de ambos os lados, fazendo 

com que um dos entes federados saísse perdendo no jogo federativo. Discutimos que a 

partir do PAR as SEMEDs entraram em conflito com as formas de gerenciar a gestão 

educacional que ora é gerencial conforme propõe o PAR, ora burocrática e por vezes 

desarticulada e descoordenada, criando um hibridismo na gestão da educação nos 

municípios pesquisados. 

Nas considerações finais apontamos as questões que foram determinantes 

para que a gestão e o federalismo propostos pelo PAR entrassem em conflito com as 

formas usuais de gestão das Secretarias Municipais de Educação. Por fim, afirmamos que 

a teoria utilizada na pesquisa foi formulada em outro contexto social, daí não conseguir 

responder a certos aspectos do contexto atual, até porque não é sua pretensão. Foi preciso 

nos posicionar na dinâmica do espaço pesquisado, no entre-lugar dos sujeitos, conforme 

preconiza o materialismo histórico dialético.  

Temos a consciência que as sistematizações apresentadas são interpretações 

de segunda e terceira mãos, conforme Geertz (1978) adverte. No mais, parafraseamos 

Marx (2011): trabalhamos “como louca” para ter ao menos claro os esboços dos estudos, 

antes do dilúvio, porque entendemos que nada é mais universal e universalizável do que 

os erros. Isto nos manteve viva para a pesquisa, pois acreditamos que o real se dispõe é 

no meio da travessia. 
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*********************************************** CAPÍTULO 1 
 

 

1 FEDERALISMO E REGIME DE COLABORAÇÃO – CONDIÇÕES 

ESSENCIAIS PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BR ASIL 

 

 

A educação no Brasil é um direito subjetivo e está posta normativamente por 

meio da Constituição Federal de 1988, cuja operacionalização deve ocorrer por meio de 

um federalismo cooperativo que deve ser efetivado pelo regime de colaboração, conforme 

seu marco legal constitucional. Ao discutir a educação em um Estado federativo como o 

Brasil, deparamo-nos com um direito próprio das pessoas previsto em lei. A partir deste 

princípio, questionamos até que ponto este direito está universalizado, e se é alcançado 

pelas políticas educacionais, como o Plano de Ações Articuladas (PAR), elaborado para 

dar maior dinamicidade ao federalismo brasileiro ao se pautar no regime de colaboração 

entre os subgovernos nacionais.  

A grande questão que se coloca para o PAR é a gestão por resultados 

interligada com a problemática federativa brasileira, em virtude de termos saído de uma 

gestão centralizada para uma gestão descentralizada com a Costituição de 1988, na qual 

estados e municípios enquanto entes federados trabalhariam em cooperação, dando maior 

autonomia a estes para a formulação e gestão da educação em seus respectivos sistemas 

de ensino.  

Tendo em vista estes direcionamentos legais, o capítulo discute  o federalismo 

a partir da matriz teórica de Elazar (1995; 1994; 1982; 1987): entendendo o federalismo 

enquanto pacto, uma forma de organização política-administrativa do território que 

conforma a necessidade de um compartilhamento horizontal de poder, mantendo a 

estrutura nacional de uma democracia federativa, de modo a subsidiar as análises do 

federalismo e do regime de colaboração presentes no PAR para o campo da Gestão 

Educacional. 

Em seguida destacamos os antecedentes históricos e principais formas de 

federalismo adotadas no país. Situamos o marco regulatório do federalismo brasileiro 

advindo da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, trabalhamos com a reforma do 

Estado na década de 1990 e suas implicações no federalismo brasileiro.  Por último, 
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apresentamos a discussão do federalismo brasileiro no campo educacional no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Utilizamos como meio para entender o processo histórico do federalismo e 

das políticas educacionais brasileiras o conceito de path dependence (trajetória 

dependente) de Pierson (2000), cujo significado se ancora no entendimento de que as 

instituições, sejam públicas ou privadas, possuem um histórico que interfere na adoção 

ou não de determinadas decisões, uma trajetória dependente.  

Com base nas matrizes teóricas apresentadas no capítulo, defendemos que o 

Brasil possui um federalismo que não se materializa nos aportes propostos por Elazar 

(1995; 1987) de federalismo cooperativo, e nem na concepção defendida por Wright 

(1978; 1974) de autoridade interdepentente. Argumentamos que o Brasil apresenta um 

federalismo incompleto mais voltado para um modelo de coalização e dependente. 

 

 

1.1 O FEDERALISMO ENQUANTO SISTEMA POLÍTICO E SUAS DIMENSÕES  

 

 

O federalismo desponta como uma forma político-administrativa mais 

adequada para organizar um Estado-Nação, tendo em vista que o compartilhamento de 

poder e a não existência de níveis hierárquicos de decisão permitiriam reduzir as 

desigualdades sociais e estabelecer regimes de cooperação e solidariedade, mais propícios 

a um regime democrático. Neste sentido, existem dois conceitos que devem ser 

esclarecidos e que se confundem: o de federação e federalismo, fenômenos bem diferentes 

(COSTA, 2010).  

Segundo o autor, a federação consiste no modelo de Estado organizado 

constitucionalmente sob o regime federativo. Uma forma de governo em que se reconhece 

uma ou mais esferas de poder político que possuem graus diferenciados dentro de um 

mesmo território. A soberania, isto é, o monopólio da coerção legítima, é exercido por 

um corpo político, reconhecido por Costa (2010) como governo federal.  

O uso da palavra federalismo implica um tipo de organização política 

extremamente complexa e relevante para o mundo contemporâneo como a globalização, 

liberalismo, socialismo, comunismo, dentre outros: “O sistema federativo de organização 

do Estado tem sido invocado, neste fim de século, como a forma mais adequada de 
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estabilização das relações de poder em sociedades divididas por formas muito profundas 

de heterogeneidades étnica, social ou econômica” (FIORI, 1994, p.295). 

O federalismo seria o modelo político para a estabilização dos processos 

decisórios. Este modelo possui algumas características quanto a seu processo de 

implantação, podendo ser: de orientação centralizadora, a exemplo do federalismo norte-

americano; orientação descentralizadora, como o federalismo brasileiro; centralizador-

descentralizador, como o caso da Alemanha Ocidental pós Segunda Guerra Mundial 

(COSTA, 2010).  

Em virtude da variedade de arranjos federalistas, as pressões em torno de um 

modelo de políticas sociais organizadas impõem a adoção de modelos políticos 

condizentes com os anseios desta nova sociedade (WATTS, 1994).  O pensamento de 

Watts (1994) converge com o de Costa (2010) ao observar singularidades nas formas de 

federalismo existentes e de suas políticas.  

O Estado federal seria, segundo Elazar (1995), uma nova forma de pensar a 

organização territorial e política do poder, em que haveria o compartilhamento horizontal, 

mantendo uma estrutura nacional. Pensando sob este prisma, existe oficialmente vinte e 

duas nações federativas e outras que embora não se assumam federalistas funcionam na 

prática enquanto tais (WATSS, 1994). Sobre as formas de classificação do federalismo, 

Elazar (1995, p.1, tradução nossa, grifos nossos) destaca que: 

 

É mais apropriado compreender o federalismo como uma forma 
constitucional de compartilhamento de poder em sistemas que combinam 
autonomia/auto governança e governança compartilhada, o que inclui 
federações, confederações e outras formas similares de relacionamentos 
políticos ou organizacionais. O federalismo deve ser considerado como a 
“mãe” de formas de democracia, como a democracia parlamentarista ou a 
democracia direta12. 

 

O federalismo possui uma singularidade que polariza sua natureza e 

dinâmica, de modo que toda federação deriva de uma situação federalista (BURGESS, 

2006). Compreender o federalismo exige um esforço teórico que considere duas questões 

básicas: a existência de heterogeneidades que dividem uma determinada nação; a 

existência de um discurso e de uma prática defensora da unidade na diversidade, 

                                                                 
12 “It is more appropriate to understand federalism as constitutionalized power-sharing through systems that 
combine self-rule and shared rule, including federations, confederations, federacies, and other similar forms 
of political or organizational relationships. Federalism must be considered a “mother” form of democracy 
like parliamentary democracy or direct democracy” (ELAZAR, 1995, p.1). Neste estudo feito por Elazar o 
mesmo classificou o Brasil como uma federations, isto é, federação. 
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resguardando a autonomia local, mas procurando formas de manter a integridade 

territorial em um país marcado por heterogeneidades (ABRUCIO, 2005a).  

Burgess (2006) possui semelhante pensamento. Destaca que o estudo do 

federalismo em seu sentido amplo implica em dificuldades que se refletem tanto na teoria 

como na prática. Segundo o autor, o termo federal tem uma ressonância tanto empírica 

quanto teórica. A partir desta noção é importante compreender o federalismo para que se 

possa fazer uma análise da ação do Estado no Brasil.  

Aranson (1990) cita que o federalismo é um tipo de organização político-

administrativa que possui algumas regras, desta forma, o novo espírito do capitalismo, 

isto é, reestruturação do mundo do trabalho impõe ao modelo federalista questões como 

autonomia, governança e políticas públicas por meio da descentralização.  

Conforme o autor, neste universo de contextos desponta um problema de 

criação de modelos federalistas e de vantagens destes modelos que ficam mais exigentes 

e por vezes inconvenientes, denominados de federalismo utilitarista (ARANSON, 1990). 

A compreensão destes inconvenientes do federalismo13 consiste em saber que esta forma 

de organização é um microcosmo do problema em estudar Ciência Política, pois o 

federalismo trabalha com questões morais e amorais: 

 

A base moral do federalismo deriva de certas virtudes inerentes, como respeito, 
tolerância, dignidade e reconhecimento mútuo, que levam a uma forma 
particular de associação humana, nomeadamente o estado federado ou 
federação. 
A fundação amoral sugere que essas qualidades não são inerentes ao 
federalismo de forma alguma e que tais qualidades nada mais são que uma 
técnica constitucional e/ou política particular para se obter certos objetivos 
importantes/hegemônicos como expansão territorial ou benefícios econômicos 
e segurança (BURGESS, 2006, p.1, tradução nossa)14. 

                                                                 
13 Analisar o federalismo e mesmo comparar suas tipologias não é fácil: “Diante de barreiras acadêmicas, 
deve ser lembrado que a comparação de sistemas federativos é um importante método para o 
desenvolvimento da teoria do federalismo. Apesar das diferenças aparentes, todas as teorias do federalismo 
são mais ou menos baseadas em um pequeno número de protótipos históricos que servem de modelo para 
os sistemas federativos” (GRAMPER, 2005, p.1298, tradução nossa).  
No original: “In the face of such academic hurdles, it must be remembered that the comparison of federal 
systems is an important method to develop the theory of federalism. Despite apparent differences, all 
theories of federalism are more or less based on a small number of historic prototypes that serve as model 
federal systems” (GRAMPER, 2005, p.1298). 
14 “The moral basis to federalism derives from certain inherent virtues, such as respect, tolerance, dignity 
and mutual recognition, which lead to a particular form of human association, namely, the federal state or 
federation. 
The amoral foundation suggests that no such qualities in here in federalism at all and that it is nothing more 
than a particular constitutional and/or political technique for achieving certain overarching goals such as 
territorial expansion or economic benefits and security” (BURGESS, 2006, p.1). 
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Pelas argumentações não há consensualidade15 sobre o termo e mesmo sobre 

sua constituição como forma de organização política. Elazar (1995, p.1, tradução nossa) 

conceitua federalismo da seguinte forma:  

 

O federalismo é uma forma de associação política e de organização que une 
diferentes políticas dentro de um sistema político mais abrangente de tal forma 
que permite que cada membro mantenha sua própria integridade política. 
Sistemas federativos fazem isso ao requerer que as políticas básicas sejam 
feitas e implementadas através de alguma forma de negociação, de maneira 
que todos os membros possam compartilhar o processo de produção e 
execução das decisões16. 

 

Para Elazar (1987), os princípios políticos que englobam os sistemas federais 

estão relacionados com a primazia da negociação e cooperação que devem ser discutidas 

para se chegar a um acordo entre os vários centros de poder. Na visão do autor (1995), o 

ponto de partida deve ser a origem do termo latino foedus que significa pacto. As relações 

federais devem enfatizar a parceria entre indivíduos, grupos e governos. Esta parceria é 

regida pela cooperação e negociação entre os parceiros, tendo como base a partilha de 

poder. Estes três elementos são a base do federalismo. 

Na história da sociedade moderna, o federalismo tem seus aportes na 

Constituição Americana que instituiu nos Estado Unidos da América o federalismo como 

forma de governo que garantiria a unidade daquele país (COSTA, 2010). Em obra clássica 

intitulada de “O federalista” Hamilton, Madison e Jay (2003) defendem a necessidade de 

um novo modelo federalista, negando um modelo de confederação. Os autores advogam 

o mesmo entendimento de Burgess (2006) e Elazar (1987), propondo a necessidade da 

divisão dos poderes em um regime federalista, pois a centralização é prejudicial ao 

mesmo.  

No pensamento de Hamilton, Madison e Jay (2003) os poderes são múltiplos, 

não existindo um só poder. Uma república federativa é “a reunião de sociedades 

diferentes, ou a associação de um ou de muitos estados debaixo de um só governo [...]” 

(HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p.57). Para os autores, em um regime federalista 

a separação dos três poderes é importante para melhor organização do mesmo. Citam o 

                                                                 
15 É bom lembrar que “O estudo do federalismo só tem sentido para aqueles que consideram que as 
instituições têm efeitos discerníveis e relevantes na vida política, influindo sobre as decisões dos atores e 
sobre os resultados de suas ações” (ALMEIDA, 2001, p.13). 
16 “Federalism is the mode of political association and organization that unites separate polities within a 
more comprehensive political system in such a way as to allow each to maintain its own fundamental 
political integrity. Federal systems do this by requiring that basic policies be made and implemented 
through negotiation in some form, so that all the members can share in making and executing decisions” 
(ELAZAR, 1995, p.1). 
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princípio dos freios e contrapesos (checks and balances) ultrapassando a ideia simplista 

de separação de funções, concebendo uma relação intercalada e sobreposta das mesmas: 

 

A ciência da política tem feito tão grandes progressos como muitas outras. Está 
hoje provada a eficácia de diferentes meios ignorados, ou perfeitamente 
conhecidos pelos antigos; a distribuição e divisão dos poderes, a introdução 
dos contrapesos e freios legislativos – a instituição dos tribunais compostos 
de juízes inamovíveis -, a representação do povo na legislatura por meio 
de deputados da sua escolha, tudo isto são instituições novas ou 
aperfeiçoadas aos tempos modernos; e eis aqui cinco meios poderosos com que 
se podem conservar as vantagens do governo republicano, evitando ou 
diminuindo as suas imperfeições (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p.54, 
grifos nossos)17. 

 

Ao partir do princípio da necessidade de um compartilhamento do poder o 

federalismo criou, segundo Riker (1964), um governo adicional. A questão é apontada 

pelo autor ao examinar o pensamento contido na obra “O federalista”. A divisão de 

poderes instituiu um Estado com duas matrizes interligadas: uma horizontal e outra 

vertical. No princípio da horizontalidade estão contidos poderes distintos com funções 

distintas: Executivo, Legislativo e Judiciário. Já no polo da verticalidade há presença dos 

subgovernos nacionais que possuem poderes diferentes pelo princípio da territorialidade: 

União (poder federal) e estados (poderes subnacionais). Estas matrizes distintas aparecem 

no princípio de “O federalista”: 

 

[...] na república composta da América, não somente a autoridade delegada 
pelo povo está dividida em dois governos bem distintos, como também a 
porção de poder confiada a cada um deles é ainda subdividida em frações muito 
distintas e separadas. Daqui dobrada a segurança para os direitos do povo, 
porque cada governo diferente, retido por todos os outros nos seus limites 
constitucionais, se dirige e se regula a si mesmo (HAMILTON; MADISON; 
JAY, 2003, p.319). 

 

Nos estados federalistas, segundo Lassance (2010), a matriz horizontal exerce 

a forma presidencialista possibilitando ao poder Executivo assumir formas de poder 

central. O federalismo enquanto regime compõe a matriz vertical do Estado impactando 

a organização de partidos políticos bem como das organizações civis. Com estas 

                                                                 
17 Ao ler O federalista é notável a preocupação dos autores em demonstrar a utilidade da União em 
contraposição à Confederação: a dissolução do federalismo seria perigosa ao país. Segundo Hamilton, 
Madison e Jay (2003, p.84), uma república se difere em muito de uma democracia “Já fizemos sentir a 
diferença das duas formas de governo: na democracia, reúne-se o povo e governa por si mesmo; na 
república, administra o povo por meio de representantes ou agentes. Assim, a democracia não pode existir 
senão em muito pequeno espaço; a república pode empreender grande extensão de país”. Isto é, a república 
federalista é a melhor opção para organizar e gerenciar um país. 
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características o federalismo pode ser denominado de governo compartilhado e auto 

governo (ELAZAR, 1995; 1987).   

Riker (1964) observa estas questões. Diz que esta é a era do federalismo. O 

federalismo está em evolução e uma das evoluções é o processo de descentralização 

política que hoje dá maior protagonismo aos governos subnacionais e atores políticos, 

que às vezes se agrava pela importância da representação territorial em detrimento da 

representação populacional nas instituições nacionais, redistribuindo o poder e recursos 

entre os níveis de governo. Este renascimento do federalismo observado por Riker (1964) 

tem trazido interesse na forma como a política federal, influenciada pelo capital global, 

afeta a qualidade de vida das pessoas que vivem nos países federalistas.  

Não é somente Riker (1964) que percebe a evolução do federalismo. Burgess 

(2006) destaca que o federalismo aos poucos foi ganhando um contorno institucional, 

tendo grandes dificuldades em equilibrar as relações entre centralização e 

descentralização, horizontalidade e verticalidade. Neste sentido, é preciso diferenciar um 

sistema democrático que é federal de um sistema democrático que possui recursos 

federais:  

 

Uma diferenciação fundamental deve ser feita entre o sistema democrático que 
é federativo e um sistema não democrático com características federativas. Em 
um sentido estrito, apenas um sistema constitucional democrático pode prover 
garantias credíveis e mecanismos institucionalmente integrados que ajudem a 
assegurar que as prerrogativas de produção legislativa das subunidades sejam 
respeitadas. Em uma democracia, as especificidades da fórmula federativa que 
têm sido constitucionalmente adotadas irão estruturar, de forma rotineira, 
muitos processos políticos, tal qual como as leis mais importantes são adotadas 
na União e nas unidades federadas, e como as fronteiras jurisdicionais entre 
união e entes federados serão julgadas e mantidas (STEPAN, 1999, p.3, 
tradução nossa)18. 

 

Stepan (1999) ressalta a necessidade de observar os processos de restrição de 

poder (demos constraining) ou ampliação de poder (demos enabling) emanados em 

contextos federativos que por vezes podem constituir federações que ampliam ou 

restringem o poder do governo central. O argumento principal do autor é que o 

                                                                 
18 No original: “A fundamental distinction should be made between a democratic system which is federal, 
and a non-democratic system with federal features. In a strict sense, only a system that is a constitutional 
democracy can provide credible guarantees and the institutionally-embedded mechanisms that help ensure 
that the law-making prerogatives of the sub-units will be respected. In a democracy, the specifies of the 
federal formula that has been constitutionally adopted will routinely structure many political processes, 
such as how the most important laws are adopted at the center and in the sub-units, and how the 
jurisdictional boundaries between the center and the sub-units will be adjudicated and maintained” 
(STEPAN, 1999, p.3). 
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federalismo constrange as decisões do centro nacional (governo federal) e isto o torna 

antidemocrático, contrapondo-se à visão consociativa proposta por Lijphart (1999), na 

qual o federalismo é importante para integrar as minorias nas sociedades heterogêneas.  

Em Stepan (1999), as instituições federativas restringem a capacidade de ação 

do governo federal, dificultando a agenda de reformas, atendendo apenas os desejos das 

minorias regionais representadas nos governos locais e senado nacional. Em democracias 

federativas, conforme Stepan, os subgovernos nacionais deveriam exercer o poder de 

demos constraining ou center-constraining perante a União justamente porque eles 

possuem o veto players (poder de veto).  

Deste modo, entender o conceito de descentralização e relações 

intergovernamentais em uma estrutura federativa passa pelo pressuposto da “existência 

de uma estrutura federativa bastante assimétrica, no tangente aos recursos e à capacidade 

político-administrativa, seja entre os estados, seja destes em relação à União” (SANO, 

2008, p.23).  

Em vias desta perspectiva, os países federalistas devem possuir cinco 

características preliminares: hierarquia dos governos com uma clara definição de 

autoridade; a autonomia de cada governo deve ser assegurada por um conjunto de 

instituições; os governos subnacionais devem assumir a regulação da economia; um 

mercado comum entre as subunidades para garantir o livre comércio; as unidades 

subnacionais devem enfrentar as restrições orçamentárias (WEINGAST, 1995; 

HAMILTON; MADISON; JAY, 2003).  

A partir destes princípios, o processo de descentralização é entendido como 

primordial para garantir o funcionamento da União. Dentro da literatura internacional 

(BURGESS, 2006; ELAZAR, 1995; 1987; RIKER, 1964; WRIGHT, 1978) observamos 

que costumeiramente a descentralização significa democracia, havendo conexão entre 

federalismo e democracia: 

 

O raciocínio deriva do consenso de que o federalismo para ser bem sucedido 
requer instituições democráticas em pleno funcionamento, sistema judicial, 
partidos políticos nacionais integrados e incentivos eleitorais apropriados 
criados pela competição política democrática. A conclusão básica da literatura 
é que apenas em democracias que funcionem bem, o federalismo pode ser uma 
forma estável e efetiva de governo. E, inversamente, fora do contexto 
democrático o federalismo é em última instância uma forma instável, que 
logicamente leva à desintegração territorial ou se torna mera formalidade 
constitucional (FILIPPOV; SHVETSOVA, 2011, p.3, tradução nossa)19. 

                                                                 
19 “The reasoning derives from the consensus that successful federalism requires well-functioning 
democratic institutions, judicial system, integrated national political parties and appropriate electoral 
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Necessariamente a democracia não garante a estabilidade federal, portanto, 

de modo algum o federalismo é condição do sucesso democrático20. Conforme os autores, 

as teorias sobre federalismo mostram que, em longo prazo e em equilíbrio, a democracia 

deve estar presente para que o federalismo possa ser bem-sucedido.   

Em Filippov e Shvetsova (2011) uma democracia de qualidade dentro de um 

contexto federativo exigirá que o sistema partidário esteja organizado de forma 

consistente com as necessidades federais. Alegam que as novas federações passam por 

um período de inadequação de seu processo democrático. Durante este tempo acabam 

diminuindo a qualidade de sua democracia.  

Riker (1964) destaca que um federalismo sem democracia não estaria em 

equilíbrio. O autor demonstra preocupação neste equilíbrio. Em sua argumentação, o 

federalismo sempre foi entendido em âmbitos equiparados, como equilíbrio de forças 

opostas e aspirações sociais, a exemplo: unificação versus autonomia, centralização 

versus descentralização.  

Para além destas polaridades Riker (1964) propõe observar dentro dos 

modelos federativos a formação de coalizões e negociações. O pacto federativo seria 

instável, o que levaria as disposições constitucionais formais não serem importantes21. 

Esta característica notada pelo autor é denominada de modelo centralizador ou de 

coalizão, não havendo equilíbrio federativo nas relações intergovernamentais que 

garantam por meio do pacto federativo os processos de descentralização das políticas.  

No federalismo de coalização existe mais chance de o centro (governo 

federal) controlar as políticas para receber mais benefícios em virtude de sua posição na 

escala de poder22. Aranson (1990) diz que é necessário romper com a natureza desta 

“invenção”, anular a tradição que foi se tornando natural ao pensar o federalismo, ou seja, 

                                                                 

incentives created by democratic political competition. The basic finding of the literature is that only in 
well-functioning democracies can federalism be a stable and effective form of government. And conversely, 
outside of the democratic context, federalism is ultimately an unstable form, which logically progresses 
either to territorial disintegration or to becoming a mere constitutional formality” (FILIPPOV; 
SHVETSOVA, 2011, p.3). 
20 Stepan (1999) já alertava para este fato das democracias que restringem. 
21 Elazar (1982, p.13, tradução nossa) observa que o federalismo aos poucos foi virando um remédio para 
os males republicanos: “a visão federalista também via o comércio como uma maneira parcial de resolver 
o problema da virtude republicana em uma república de grande escala). No original: “The federalist view 
also saw commerce as a partial way of solving the problem of republican virtue in a large republic” 
(ELAZAR, 1982, p.13). 
22 Stepan (1999) se contrapõe ao pensamento de Riker (1964) quando este último afirma que a existência 
ou não do federalismo não necessariamente influenciaria na adoção de políticas públicas. Stepan (op.cit) 
lembra que as trajetórias de sociedades federalistas são diferentes, pois não existem só coming together 
federations, a exemplo do modelo americano, as sociedades holding together federations, como Espanha e 
Bélgica também devem ser consideradas. 
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a naturalização da descentralização para a centralização. Nos discursos modernos sobre 

federalismo, o grau de centralização ou descentralização localiza sua soberania no 

governo central: 

 

A versão mais próxima que temos desse conceito de federalismo hoje ocorre 
nas relações entre cidades e províncias/municípios/condados com os governos 
estaduais, que controlam não apenas a extensão e os limites da autoridade do 
governo local, mas também às vezes até suas próprias fronteiras. O resultado 
é um grau de descentralização condicionado às escolhas do poder central 
(ARANSON, 1990, p.20, tradução nossa)23. 

 

O federalismo enquanto descentralização constitucional difere do federalismo 

enquanto descentralização de contingente. A autoridade dos estados no âmbito da 

descentralização constitucional é garantida por meio do direito constitucional orgânico. 

O federalismo entendido como descentralização de contingente é capaz, por meio do 

governo federal, de descentralizar a tomada de decisão. Já o federalismo enquanto 

descentralização constitucional tende a desconsiderar questões que promovem uma 

descentralização das decisões, adota a descentralização como uma questão de direito e 

consequentemente de doutrina legal.  

Hodden (2004) propõe analisar a relação entre federalismo e 

descentralização. Segundo o autor, existe uma visão dominante sobre a descentralização 

que retrata a transferência orgânica e organizada de autonomia política, fiscal e de gestão 

de políticas, denominada de primeira geração de estudos sobre a descentralização. Estes 

primeiros estudos viam a descentralização como um jogo de soma zero, de transferência 

de autoridade do centro para os governos subnacionais. Partia da premissa da economia 

de Bem-Estar Social e da teoria da escolha pública e empregava formas pouco precisas 

para medir a descentralização do gasto e o federalismo.  

Nas sociedades capitalistas que adotam o federalismo, o fator de difusão da 

descentralização e da federalização emerge do fenômeno da globalização e da 

mundialização do capital que traz simultaneamente o enfraquecimento do poder 

regulatório dos Estados nacionais (CHESNAIS, 2000). O regional states - espaços 

econômicos que se conectam com a economia internacionalizada, localizada “acima” do 

controle do Estado-Nação - a revalorização do ideário liberal, cujo prisma valoriza a 

                                                                 
23 “The closest version we have to this concept of federalism today occurs in the relations of cities and 
counties to state governments, which control not only the extent and limits of local government authority, 
but sometimes even their very boundaries. The result is a degree of decentralization contingent on the 
central power’s choices” (ARANSON, 1990, p.20). 
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redução do papel do Estado, alia-se à crença de que a descentralização seria o fator chave 

para aumentar a eficiência do setor público como prestador de serviço à população 

(AFFONSO, 2000). 

Argumentações semelhantes tem Abrucio (2005a) sobre a relação 

federalismo e descentralização. Para o autor, o Estado sofreu intenso processo de 

transformações nos últimos anos em vários países. Dentre as transformações a 

descentralização é a mais importante por ter grande abrangência nos países atingidos, 

impactando a organização estatal e “aumentando a preocupação com a accountability 

democrática” (ABRUCIO, 2005a, p.1).  

A descentralização, conforme Almeida (2005), foi tema central na agenda de 

democratização deflagrada na década de 1980, como uma forma de reagir à concentração 

de decisões. Defendia-se uma descentralização em nome da democracia quanto ao 

aumento da eficiência do governo e da eficácia de suas políticas, havendo “movimentos 

contrários no sentido da descentralização e da centralização” (ALMEIDA, 2005, p.29). 

A contradição anunciada pode ser percebida em dois conjuntos de políticas 

que de um lado trataram de regular as relações fiscais entre governo nacional e 

subnacionais e, de outro, às que defendiam a redefinição das responsabilidades no tocante 

à provisão de alguns serviços sociais. Dentro do federalismo, 

 

O tema da descentralização também ganha destaque especial porque é, entre 
os tópicos de reforma do Estado, o que mais questões abarca. Autonomia local, 
formas de democracia participativa, racionalização da provisão de serviços, 
maior liberdade e responsabilidade dos gestores públicos, desigualdades 
regionais, entre os principais, são aspectos que fazem da descentralização um 
verdadeiro caleidoscópio. Por conta deste caráter, ela deve intrinsecamente 
lidar, a um só tempo, com as variáveis do desempenho e da democratização da 
gestão pública (ABRUCIO, 2005a, p.1). 

 

O federalismo brasileiro foi influenciado pelo processo de descentralização 

entendido como autonomia política das subunidades. A descentralização no Brasil é 

dentro deste âmbito considerada uma “conjuntura crítica”24.  

 

                                                                 
24 Conjuntura crítica ou path dependence (trajetória dependente) pode ser chamada também de increasing 
returns, isto é, retornos crescentes. São avanços que um país ou instituição dá na mesma direção tomada 
anteriormente. Conjuntura crítica em Pierson (2000) é o momento de mudança significativa que ocorre de 
modo diferente em países ou instituições, é uma situação de transição política e/ou econômica vivida pelos 
governos centrais ou locais caracterizada por uma profunda mudança seja ela revolucionária ou não. A 
conjuntura crítica deixa seu legado para que em momentos futuros os políticos possam fazer escolhas ou 
tomar decisões que reproduzam (increasing returns) ou não tal legado. 
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Centralização e descentralização têm diferentes significados e diferentes 
consequências em estados unitários ou em sistemas federativos. A relação 
entre federalismo e descentralização, em termos conceituais e empíricos, está 
longe de ser simples e incontroversa (ALMEIDA, 2005, p.30).  

 

A descentralização vai, nos estados federativos, ganhando significado 

especial, trazendo a ideia de coordenação intergovernamental como peça central para o 

seu sucesso. Abrucio (2005a, p.3) define descentralização nos seguintes termos: 

 

[...] como um processo nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional, 
que resulta da conquista ou transferência efetiva de poder decisório a governos 
subnacionais, os quais adquirem autonomia para escolher seus governantes e 
legisladores (1), para comandar diretamente sua administração (2), para 
elaborar uma legislação referente às competências que lhes cabem (3) e, por 
fim, para cuidar de sua estrutura tributária e financeira. 

 

No entendimento do autor, os diferentes graus de autonomia são mais visíveis 

em sistemas federados em que os governos subnacionais possuem grande poderio. A 

centralização dos poderes por parte da União gerou anseios por um processo de 

democratização do poder por meio da descentralização das ações do Estado. Após a 

Segunda Guerra Mundial, a demanda pela participação em nível local foi ascendente 

(ABRUCIO, 2005a).  

A relação existente entre descentralização e democracia não é de forma 

alguma linear. Ela depende das condições sociais, econômicas e políticas existentes em 

determinado país e tempo histórico. É uma construção político-institucional (ABRUCIO, 

2005a). Para quem pensa que a descentralização fez sucesso apenas no mainstream25, se 

engana.  

Dentre os desenvolvimentistas ela também está presente nos discursos, sendo 

o elo no processo de desenvolvimento produtivo com equidade social: “a possibilidade 

de superar o atraso econômico na América Latina e vincular o desenvolvimento 

econômico ao desenvolvimento social dependeria, em grande parte, da descentralização 

do aparelho de Estado” (AFFONSO, 2000, p.129).  

Affonso (2003) percebe que as teorias mainstream carregam as análises dos 

processos de descentralização e revalorização do federalismo nos países latino-

americanos nos anos de 1980 e 1990. Na ótica do autor, o federalismo e a descentralização 

despontam no contexto de fenômenos globais: 

 

                                                                 
25 Teorias hegemônicas. 
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Apesar de o federalismo, [...], não ser um tema congruente com os pressupostos 
da mainstream theory, esta passa a absorvê-lo crescentemente, desfigurando-o 
em seus traços fundamentais. A hegemonia da teoria neoclássica, transmutada 
na public choice e, mais recentemente, na new institutional economics, dá-se 
não apenas no terreno da academia, mas também nos organismos multilaterais 
como o Bird, o BID, o FMI, a OCDE, “imantando”, também, concepções de 
instituições outrora infensas à teoria econômica dominante, como a Cepal. Sua 
influência estende-se a vários processos concretos de descentralização e 
federalização na América Latina e nos chamados países “em transição” (para 
a economia de mercado), bem como em alguns países desenvolvidos 
(AFFONSO, 2003, p.5, grifos do autor). 

 

Há consenso entre os autores destacados no sentido de não podermos ignorar 

a relação entre federalismo e descentralização enquanto fenômenos globais que se 

articulam. O conceito chave é a descentralização. O federalismo deve ser associado às 

várias nuances deste conceito. O processo de descentralização nos países federativos 

geraria o desenvolvimento dos mesmos.  Neste sentido deve ser entendida: 

 

[...] como uma forma de angariar apoio para políticas de desenvolvimento 
nacional ao torná-las mais bem conhecidas no nível local. Governos locais ou 
unidades administrativas, a princípio, podem ser canais efetivos de 
comunicação entre o governo nacional e as comunidades locais 
(RONDINELLI; NELLIS; CHEEMA, 1983, p.10, tradução nossa)26. 

 

A descentralização implica a existência de uma autoridade central para o 

governo federal. Descentralização do governo pode ser recentralização se assim o desejar. 

Nos sistemas descentralizados, a difusão do poder é uma questão de cortesia, não de 

direitos, conforme Elazar (1994). Os princípios federativos consistem na combinação de 

autonomia e competência partilhada (ELAZAR, 1994; 1995).  

Este entendimento assemelha-se à proposta de Madison, Hamilton e Jay 

(2003). Asseguram que uma federação democrática deve garantir a autonomia dos entes 

federados criando, no plano intergovernamental, mecanismos de controle institucional de 

uma esfera de poder sobre outras, os famosos freios e contrapesos (MADISON; 

HAMILTON; JAY, 2003).  

É um desafio aos sistemas federalistas encontrar equilíbrio nas relações 

intergovernamentais a partir dos eixos: descentralização, intergovernamentabilidade, 

autonomia, interdependência, competição e cooperação. A estrutura básica do modelo 

federativo está na distribuição do poder entre vários centros segundo o modelo matricial, 

                                                                 
26 “[...] is seen as a way of mobilizing support for national development policies by making them better 
known at the local level. Local governments or administrative units, it is assumed, can be effective channels 
of communication between the national government and local communities” (RONDINELLI; NELLIS; 
CHEEMA, 1983, p.10). 
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caracterizando-o como regime consensual de democracia. Sua essência está na divisão e 

distribuição do poder político (LIJPHART, 1999). Os processos de barganhas constantes 

conformam os pactos federativos que se materializam por meio de arranjos institucionais 

com conteúdo sociais e políticos diferentes (FIORI, 1994; RIKER, 1964).  

Outro ponto a ser analisado dentro do federalismo são as Relações 

Intergovernamentais (IGR)27 em virtude de a Ciência Política nacional e internacional 

destacar as IGR como constitutivas dos processos descentralizadores das tomadas de 

decisão. O polo competição/cooperação tem sido valorizado por propiciar uma clareza 

sobre a dinâmica federativa em detrimento do posicionamento 

centralização/descentralização. O que vem diferenciando as atuais análises sobre o 

federalismo é a opção adotada por cada modelo, bem como a importância dada ao 

conjunto competição/cooperação.  

Lijphart (1999, p. IX, tradução nossa), em estudo comparativo de trinta e seis 

modelos de democracias federalistas do período de 1945-1980, tem como conclusões: 

 

(1) que as principais normas e práticas institucionais das democracias  
modernas – como a organização e forma de operação dos executivos, 
legislativos, sistemas partidários, sistemas eleitorais, e as relações entre os 
governos centrais e locais – podem ser medidas em escalas que vão do 
majoritário em uma ponta ao consenso em outra, (2) que essas características 
institucionais formam dois distintos grupos, e (3) que, baseado neste 
agrupamento dicotômico, um “mapa conceitual” bidimensional da democracia 
pode ser traçado onde cada uma das democracias possam ser localizadas28.  

 

Pelas características destas democracias é necessário analisar as relações de 

poder exercidas dentro delas, permeando as relações intergovernamentais. Na literatura 

internacional, encontramos em Wright (1978) um estudo sobre federalismo americano no 

qual considera insuficiente a noção juridicista do federalismo. Propõe como referência de 

análise da dimensão territorial da ação estatal o conceito de Intergovernmental Relations 

                                                                 
27 Em Wright (1978, p.27, tradução nossa) “Ao contrário do federalismo, as RIG evitam o excesso de 
relações de estresse em nível de estado nacional, além do legalismo não assumem as relações hierárquicas, 
que incorpora uma ampla gama de interesses relacionados com a política e são um conceito mais neutro 
que o termo federalismo muitas vezes politizado”.  
No original: “A diferencia del federalismo, las RIG evitan subrayar en exceso las relaciones a nivel 
nacional-estatal, van más allá del legalismo, no presuponen relaciones jerárquicas, incorporan una extensa 
gama de intereses relacionados con la política y constituyen um concepto más neutral que el término a 
menudo politizado de federalismo” (WRIGHT, 1978, p.27). 
28 “(1) that the main institutional rules and practices of modern democracies – such as the organization and 
operation of executives, legislatures, party systems, electoral systems, and the relationships between central 
and lower-level governments – can all be measured on scales from majoritarianism at one end to consensus 
on the other, (2) that these institutional characteristics form two distinct clusters, and (3) that, based on this 
dichotomous clustering, a two dimensional "conceptual map" of democracy can be drawn on which each 
of the democracies can be located” (LIJPHART,1999, p. IX). 
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(IGR). Wright (1974) identifica cinco elementos que irão operacionalizar o conceito de 

relações intergovernamentais: conflito, cooperação, concentração, criatividade e 

competição.  

Baseado nestas fases, o autor propõe três tipos de relações 

intergovernamentais, de coordenação federativa. O primeiro modelo proposto por Wright 

(1978) é a autoridade independente ou separada em que as funções são delimitadas não 

havendo interlocução entre as partes e nem coordenação. Constitucionalmente, neste 

modelo só são reconhecidos os governos federal e estadual, prevalecendo a independência 

entre eles. Os poderes locais estariam condicionados ao bem-querer do poder central, 

dependendo para seu funcionamento dos governos estaduais.  

Wright (1978) afirma a existência de um segundo tipo de IGR baseado no 

modelo de autoridade interdependente, em que haveria interseção entre duas ou mais 

esferas que poderiam atuar simultaneamente, produzindo complexas relações 

organizacionais, visto que um ente federado limita o poder de atuação do outro (freios e 

contrapesos), tornando a barganha política através de acordos intergovernamentais e 

arranjos federativos essenciais para o movimento do padrão de autoridade (RIKER, 

1964). Seria a produção de uma coordenação dialogada, um modelo superposto com alto 

grau de interdependência dos governos, não eliminando os traços de competição 

observados por Dye (1990). 

O último seria o modelo inclusivo ou dependente. Segundo Wright (1978), 

na autoridade inclusiva a atuação da unidade subnacional depende das decisões do 

governo federal, a relação é hierárquica, sendo o modo de interação entre os governos 

subnacionais uma extensão administrativa do governo federal. O aumento e a manutenção 

do poder central sobre os outros níveis de governos seriam dados a partir do jogo de soma 

zero (HODDEN, 2004). Aqui as subunidades não teriam a capacidade de exercer sua 

autoridade na tomada de decisão, tendo uma coordenação marcada por uma hierarquia 

vertical.  

Os avanços do centro se dão a partir do enfraquecimento dos demais níveis 

ou pelo aumento do poder do Estado que produzisse crescimento linear dos níveis em 

hierarquia (WRIGHT, 1974). Em suma, as IGR incluem como objetos próprios de estudo 

todas as permutações e combinações entre as unidades de governo dos sistemas 

federativos.  

Em outro estudo, Anderson (1960) tece considerações sobre a temática 

dizendo que as relações intergovernamentais são atividades ou interações que têm lugar 
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entre as unidades de governo de todo tipo dentro de um sistema federal. Observa um 

segundo ponto sobre as IGR: 

 

São seres humanos vestidos de cargos quem realmente determinam como serão 
as relações entre as unidades do governo. Consequentemente, o conceito de 
relações intergovernamentais necessariamente deve ser formulado 
amplamente em termos de relações humanas e comportamento humano29 
(ANDERSON,1960, p.3, tradução nossa). 

 

Não existe de fato relações intergovernamentais para Anderson (1960), o que 

existem são pessoas em constantes relações sociais que atuam em diferentes níveis de 

governo. Dentro da gama de modelos de governo que podemos descrever como sistemas 

políticos federais, as federações representam um modo particular.  

Em uma federação, nem o governo federal nem as unidades constituintes do 

governo são constitucionalmente subordinados ao outro. Cada ordem de governo tem 

poderes soberanos definidos pela Constituição ao invés de outro nível de governo. As 

relações intergovernamentais também serão marcadas pelo tipo de federalismo adotado 

nestes sistemas (WATTS, 1994). 

Outro teórico das IGR, Dye (1990), considera a competição dentro das 

relações intergovernamentais elemento crucial para o fortalecimento da federação. Em 

sua argumentação, a competição seria a base para controlar o poder por meio do sistema 

de freios e contrapesos. Para Dye (1990), a competição intergovernamental é o meio de 

fortalecer o governo nas suas diversas funções. A descentralização proporciona ao 

governo oferecer serviços diferenciados para várias demandas.  

No pensamento do autor, o modelo de relações intergovernamentais baseado 

na competição obriga o governo a ser mais sensível às preferências do cidadão do que um 

governo baseado no modelo de monopólio. A partir deste princípio o modelo competitivo 

proposto por Dye (1990) relaciona-se com a preocupação madisoniana de acúmulo dos 

poderes no âmbito das discussões sobre a Constituição Federal, 

 

A maior parte dos habitantes da América está convencida, e por muito boas 
razões, de que a União é a base da prosperidade pública; e quase todos os 
homens sensatos de todos os partidos concordam hoje que não é possível 
manter esta união tão necessária sem uma mudança radical no nosso sistema 
político; assim como também concordam em que o governo nacional deve ser 

                                                                 
29 “It is human beings clothed with office who are the real determiners of what the relations between units 
of government will be. Consequently the concept of intergovernmental relations necessarily has to be 
formulated largely in terms of human relations and human behavior” (ANDERSON, 1960, p.3).  
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investido de novos e mais extensos poderes, que, por não poderem ser 
confiados a um corpo único, exigem uma nova organização do governo federal, 
isto posto, é preciso abandonar de todo a questão da despesa, porque sem 
comprometer a segurança pública não se pode diminuir a extensão das bases 
do novo sistema (MADISON; HAMILTON; JAY, 2003, p.504). 

 

Pensamento semelhante sobre o modelo de competição no federalismo é de 

Peterson (1981, p.77, tradução nossa) quando assinala que: 

 

A alocação de recursos é tão funcional que os governos locais podem agir mais 
efetivamente que os governos centrais, porque a descentralização permite uma 
correspondência mais próxima entre a oferta de serviços públicos e sua 
demanda variável. Cidadãos migram para essas comunidades onde a alocação 
de recursos melhor corresponde às suas curvas de demanda.30 

 

Nos argumentos dos autores, o modelo de relações intergovernamentais 

baseado na competição inspira os governos estaduais e municipais a se preocuparem com 

o impacto de sua tributação e gastos com políticas voltadas para o crescimento 

econômico. Os governos concorrentes estão em melhores condições para observar as 

consequências econômicas de suas decisões políticas (DYE, 1990; PETERSON, 1981). 

Se os governos locais estaduais e municipais estiverem preparados para atingir tais 

objetivos, seria justo que os esforços públicos neste sentido ficassem com eles.  

Ao delegar o desenvolvimento de políticas por estes dois níveis de governo, 

o governo federal teria que admitir sua incapacidade de gerenciar determinadas políticas 

para a população (PETERSON, 1981). A política nesta ordem organiza as pessoas para a 

escolha coletiva e uma vez feita a escolha, o governo deverá usar de coerção para 

implementá-las (DYE, 1987). 

As relações intergovernamentais devem compatibilizar o princípio de 

autonomia com o da interdependência entre as partes, isto é, realizações na arena 

intergovernamental, portanto, dependem de uma boa gestão da complexidade (WRIGHT, 

1978; ABRUCIO; FRANZESE, 2007). Em mais de dois séculos o caráter operacional do 

federalismo tem sido traduzido por seu conceito mais antigo: relações 

intergovernamentais, cujo entendimento é fundamental para qualquer estudo que postule 

entender o regime de colaboração em uma federação (WRIGHT; STENBERG; CHO, 

2009).  

                                                                 
30 “Allocation is the functional that local governments can perform more effectively than central 
governments, because decentralization allows for a closer match between the supply of public services and 
their variable demand. Citizens migrate to those communities where the allocation best matches their 
demand curve” (PETERSON, 1981, p.77). 
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Para além das IGR, Elazar (2011) observa que uma federação deve procurar 

criar condições de vida mais homogêneas entre as populações de suas subunidades por 

meios de mecanismos cooperativos em variados momentos, ou mesmo buscar conservar 

a autonomia dos estados, diminuindo a desigualdade de ambientes competitivos. A não 

centralização, em sua visão, é a chave para um amplo e consolidado poder, característica 

central do argumento da democracia federal.  

A falta de centralização não significa descentralização, embora muitas vezes, 

e de forma errada, o termo seja utilizado para descrever o sistema federal. Isto significa 

pensar na coordenação federativa sob diferentes formas segundo sua natureza e sua 

organização. A tipificação ideal de cooperação federativa no pensamento de Elazar 

(1994) é expressa por duas formas existenciais: cooperação vertical e cooperação 

horizontal. A coordenação federativa tem o ponto de equilíbrio posposto pela fórmula: 

autogoverno e governo compartilhado (self rule plus shared plus rule), evitando uma 

figura centralizadora.  

Abrucio (1998), Sano (2008) destacam que para garantir o êxito dos arranjos 

federativos existem três condições: “[...] um contrato federativo garantido por um sólido 

arcabouço constitucional; a convivência entre os princípios da autonomia e da 

interdependência e a republicanização da esfera pública, sobretudo, no plano 

subnacional” (ABRUCIO, 1998, p.26). Somente a autonomia e a competição não 

garantem o sucesso do arranjo federativo.  

Outros fatores influenciam na coordenação federativa “tais como a diferença 

socioeconômica e de receitas próprias entre os entes, a adequada representação política 

do plano subnacional no âmbito central, a qualidade das burocracias, entre outros” 

(SANO, 2008, p.29). Analisada por este princípio, a cooperação é o instrumento que atua 

como tomada de decisão compartilhada (PIERSON, 1995). Um sistema federal para ter 

sucesso precisa equilibrar os polos competição e coordenação entre governo central e as 

subunidades (ELAZAR, 1995).  

Em termos de federalismo, devemos analisar a dimensão temporal dos 

eventos políticos, path dependence - trajetória dependente (PIERSON, 2000). Este 

aspecto é relevante porque o Estado não é um agente neutro e tem em suas instituições 

fatores que modificam comportamentos coletivos. Tornando necessário dentro de um 

estudo sobre pacto federativo, regime de colaboração observar a relação entre instituições 

e sociedade. Ver como determinada política pública, vista como variável dependente, 

passa a ser analisada como independente (SANO, 2008; PIERSON, 2000). 
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É preciso observar a path dependence do federalismo no Brasil, suas 

implicações nas políticas educacionais, tentando analisar se existe influência da trajetória 

dependente do federalismo brasileiro no Plano de Ações Articuladas (PAR) proposto às 

Secretarias Municipais de Educação enquanto modelo de gestão da educação e efetivação 

do pacto federativo na área educacional.  

 

 

1.2 FEDERALISMO NO BRASIL – ANTECEDENTES HISTÓRICOS E FORMAS DE         

FEDERALISMO ADOTADAS 

 

 

O Brasil é federativo há mais de um século. Seu modelo federativo foi melhor 

explicitado na Constituição da República de 1988 que instituiu de vez a descentralização 

tributária e fiscal aos entes federados, bem como maior autonomia a estes. Nela, 

encontramos uma nova relação a ser estabelecida entre os entes federados ao considerar 

o município componente da estrutura federativa brasileira dotado de autonomia política.  

Dada esta conjuntura propiciada pela Constituição de 1988, julgamos 

necessário ver a trajetória política do federalismo brasileiro. Buscar os antecedentes 

históricos e as principais formas de federalismo adotadas no Brasil ajudou no subsídio 

das análises sobre o federalismo e o regime de colaboração estabelecido no país. Não 

fizemos um exaustivo histórico visto que outros trabalhos (ABRUCIO, 1998; AFFONSO, 

2003; SANO, 2008; ALMEIDA, 2001; ARRECTHE, 2004; dentre outros) já o fizeram 

de forma concisa e atual.  

A história federativa brasileira é uma nuance de desencontros e desequilíbrios 

entre os níveis de governos. No início da República Velha houve predominância do 

federalismo centrífugo31 com os estados dotados de ampla autonomia, mas nenhuma 

coordenação federativa entre si, bem como a presença de um governo federal fraco. O 

federalismo no Brasil do ponto de vista das relações intergovernamentais, a partir de sua 

adoção no ano de 1891, se configurou como um federalismo isolado com poucas ligações 

constitucionais e práticas entre seus níveis de governo (SOUZA, 1997).  

                                                                 
31 Tipo de federalismo caracterizado pela descentralização de poder em relação ao governo federal é 
considerado o federalismo original. O federalismo centrípeto possui a centralização do poder nas mãos do 
governo federal e denominado de federalismo impróprio dentro do direito constitucional. 
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O federalismo brasileiro se distanciou dos demais modelos em relação ao 

processo de adensamento das redes de relações intergovernamentais no âmbito 

internacional (COSTA, 2010). O Brasil seria prisioneiro desde a proclamação da 

República em 1889 de um movimento pendular, ora com processos de centralização 

autoritária, ora de descentralização descoordenada e, como observa Abrucio (1998), por 

muitas vezes predatória.  

Souza (1997, p.1, tradução nossa) argumenta que esta situação introduziu 

“novos conflitos não apenas nas relações intergovernamentais e na federação, mas, 

também, na distribuição de poder e de bens para diferentes grupos da sociedade”32. Estes 

novos conflitos introduzidos não só nas relações intergovernamentais bem como na 

distribuição do poder interferiram diretamente no poder dos subgovernos nacionais.  

Concordamos com Abrucio e Costa (1998) quando dizem que não é possível 

entender as mudanças realizadas na década de 1990 no aparelho estatal sem estudar a 

influência do federalismo no sistema político do país. Conforme os autores, o federalismo 

brasileiro não é cooperativo e chegou a ser um modelo predatório no processo de 

redemocratização. 

A trajetória política-territorial brasileira foi desenvolvida sob o pêndulo da 

centralização versus descentralização, um pêndulo de Pareto. Desde o início, o Brasil deu 

mostras de suas aspirações federalistas, redimensionando a visão de mera cópia do 

federalismo americano. Esta peculiaridade se mostra propositiva, pois, nas “condições 

brasileiras, não é suficiente que a União se retire de cena para que, por efeito de novas 

prerrogativas fiscais e políticas de estados e municípios, estes passem a assumir de modo 

mais ou menos espontâneo, competências de gestão” (ARRETCHE, 1996, p.112).  

Tanto a Primeira (1889-1930) quanto a Segunda Repúblicas (1946-1964) 

falharam politicamente, gerando uma “redundância em movimentos de recentralização e 

/ou autoritarismo” (COSTA, 2010, p.737). As relações intergovernamentais têm como 

pano de fundo a Constituição de 1889 visto que o federalismo no Brasil nasceu associado 

ao republicanismo das elites nacionais e depois estaduais, resultando em um tipo de 

federalismo oligárquico, caracterizado pela autonomia fiscal dos estados dominados pelas 

elites latifundiárias (COSTA, 2010). 

Abrucio (1998) destaca que o federalismo brasileiro tem como dilema a 

polarização centralização versus descentralização de poder. Observando que a Coroa 

                                                                 
32 “New conflicts not only in intergovernmental relations and in federation, but also in the distribution of 
power and goods to different groups in society” (SOUZA, 1997, p.1). 
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Portuguesa, durante o Império, não conseguiu criar uma centralização política-

administrativa capaz de organizar a ação dos grupos privados existentes nas diversas 

regiões do país.  

Apesar do modelo cooperativo proposto por Elazar (1987), observamos que 

o federalismo brasileiro não apresenta o polo competição/cooperação que daria conta das 

preocupações daqueles que participam enquanto entes federados: da manutenção do 

autogoverno, condições simétricas a todos que participam do jogo federativo, unidade 

que potencialize a diversidade e proteção institucional aos entes federados. 

Uma democracia deve ter como essência a maioria do povo na tomada de 

decisão, porém, o modelo unisionista adotado no Brasil (1889-1930) contradiz ao 

princípio cooperativo anunciado por Elazar (1987). Houve no país um movimento 

contrário aos princípios de democracia acima referidos. Este movimento contraditório a 

um federalismo cooperativo é encontrado nas políticas sociais instaladas a partir de 1907. 

Estas políticas sociais tiveram um caráter negativo quando tentaram por meio de Lei 

Adolfo Gordo de 190733 reprimir os imigrantes envolvidos em atos grevistas e similares.  

Posteriormente, com Vargas (1930-1937), houve mudança de postura em 

relação aos trabalhadores, ofertando condições mínimas de bem-estar. Esta questão 

propiciou força ao presidencialismo federal sem, contudo, enfraquecer o estadual e 

municipal. Não obstante os governadores dos estados eram os atores mais importantes do 

sistema político neste período. 

O Brasil por todo o século XX foi marcado pela predominância em suas 

relações intergovernamentais, bem como seu modelo federalista, pelo crescimento da 

força política e econômica do governo federal ante os governos estaduais. O isolamento 

do federalismo brasileiro cessou em 1930, quando o Brasil lançou seu projeto para a 

criação de uma sociedade urbano-industrial em que o Estado era o ator principal nas 

questões socioeconômicas e políticas. Na ditadura Vargas (1937-1945), o governo federal 

se empenhou para conseguir hegemonia perante os estados, estabelecendo uma 

aproximação com estes. 

A partir de 1930, o crescimento de ações por parte do governo no setor social 

se deu paralelamente à centralização política e a concentração de poderes do Executivo 

federal. Assevera Almeida (2005, p.29): “Mais do que isso, o sistema de proteção social 

                                                                 
33 Providencia sobre a expulsão de estrangeiros do território nacional. Em seu artigo 1º destaca que o 
estrangeiro que por qualquer motivo comprometer a segurança nacional ou a ordem pública poderá ser 
expulso de parte ou de todo o território nacional. 
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brasileiro foi criado, se expandiu e adquiriu seus traços centrais durante os dois ciclos de 

autoritarismo, sob Vargas (1930-1945) e sob os militares (1964-1984) ”. O período 

Vargas é considerado um turning point34. Utilizando todas as formas políticas para 

barganhar com os grupos oligárquicos, com oposições urbanas e grupos de esquerda. 

 Lassasse (2010) confirma que o federalismo e o presidencialismo nasceram 

como formas de governos reinventados e readaptados ao modelo original de acordo com 

suas necessidades. No período de 1930 a 1980 ocorreu o fortalecimento do governo 

federal no plano político, econômico e administrativo e este processo se deu por vias 

autoritárias como “no Estado Novo e no regime militar” (ABRUCIO; COSTA, 1998, 

p.33). Para muitos autores federalistas brasileiros (SANO, 2008; ABRUCIO, 1998; 

ABRUCIO; COSTA, 1998; LASSANCE, 2010; SOUZA, 1997), o modelo constituído 

foi o tipo predatório. 

A fragilidade da União perante os estados é notável na história do federalismo 

brasileiro, sendo agravado ainda mais após a República. Foi instituído o modelo 

oligárquico, marcado pela passagem para o federalismo estadualista com sua origem no 

novo poder dos governadores (ABRUCIO, 1998). Este modelo só foi possível pelo 

enfraquecimento da União e da Presidência da República dando aos governadores o que 

acostumamos a assinalar de veto players35 (TSEBELIS, 1997). Enquanto ator individual 

ou coletivo, os governadores brasileiros por meio do modelo de federalismo estadualista 

deveriam concordar com a União para que uma decisão fosse tomada.  

Neste sentido, houve uma união das províncias brasileiras em torno da 

autonomia política, pois entendiam que o projeto federalista iria equalizar os benefícios 

a todas as unidades federadas. No entendimento de tais províncias, a autonomia política 

era sinônimo de perda de poder pelo governo central nas eleições locais, garantindo a 

eleição dos antigos presidentes das províncias que haviam sido destituídos quando 

adotamos o modelo unisionista-autoritário no ano de 1930.  

Lassance (2010) observa que embora o ultra presidencialismo estadualista 

neste momento tenha tido grande força, a matriz presidencial por parte do governo federal 

foi reforçada pela importância das políticas de estabilização econômica que visavam 

estabilizar a inflação e as finanças, sobretudo, proteger o monopólio do café. O modelo 

unisionista-autoritário é uma peculiaridade brasileira se comparando ao modelo de 

                                                                 
34 Ponto de virada. 
35 Poder de veto ou decisão política. 
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autoridade dependente proposto por Wright (1978). Prevalece no modelo brasileiro uma 

hierarquia das relações intergovernamentais.  

Com o federalismo estadualista ocorreu uma competição vertical em 

diferentes arenas de políticas públicas (SANO, 2008). Esta situação se coaduna ao 

proposto por Lijphart (1999) quando destaca que em democracias federais existem várias 

maneiras da competição vertical ser organizada. Seus padrões e regularidades somente 

irão aparecer quando as instituições são examinadas a partir da perspectiva de quão 

majoritário ou consensual são suas regras ou suas práticas.  

Outro conjunto de trajetória dependente está localizado no período de 1946 -

1964 em que o estado desenvolvimentista dispõe de recursos suficientes para ostentar 

uma política clientelista sobre estados e municípios, se caracterizando em uma 

democracia que restringe (STEPAN, 1999), muito embora o processo de formação de 

coalizões estáveis tenha sido variável conforme o mandato presidencial.  

Mesmo com o surgimento da estrutura federativa no Brasil, esta não 

conseguiu estabelecer uma relação de interdependência entre União e os estados 

(ABRUCIO, 1998). Ocorreu um desequilíbrio federativo que colocava, de um lado, dois 

estados fortes contra a União fragilizada perante estes, e de outro, vários estados que 

dependiam do governo federal por não saber ou por não ter como caminhar pelas próprias 

pernas (ABRUCIO, 1998). Não havia se estabelecido o modelo de autoridade 

interdependente proposto por Wright (1978), ou conforme Elazar (1995, 1987) um 

modelo cooperativo, com a definição de regras compartilhadas e autonomia regional. 

A partir da Constituição Federal de 1946 se estabelece a dimensão jurídico-

institucional do federalismo e neste momento ocorre a criação de mais partidos nacionais 

e a ampliação da participação eleitoral. Estes dois destaques fizeram as relações entre 

subgovernos nacionais e governo federal serem redefinidas nas arenas decisórias, 

impondo a participação e representação política (SOUZA, 2006). A Constituição de 1946 

é path dependence do federalismo brasileiro por inovar ao aumentar a autonomia política 

e fiscal dos municípios renegados nas constituições anteriores.  

O federalismo volta a ser marcado pela política constitucional, retornando as 

eleições para cargos executivos e legislativos nos estados e municípios. Para Souza (1997, 

p.25, tradução nossa), “a constituição de 1946 deu início à versão brasileira do 

federalismo cooperativo, baseado na repartição de rendas entre os níveis de governo”36. 

                                                                 
36 “The 1946 Constitution which started the Brazilian version of cooperative federalism, based on revenue-
sharing between levels of government” (SOUZA, 1997, p.25). 
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Esta Constituição tentou efetivar o federalismo cooperativo no Brasil. Ressaltamos que 

no Brasil temos um problema de processo de decisão compartilhada (shared decision 

make). Conforme Pierson (1995), dada a divisão entre os poderes no modelo federalista 

as iniciativas políticas deverão ser totalmente interdependentes, mas, frequentemente, são 

coordenadas de forma modesta.  

De 1946 até 1964 notamos o início de uma democracia competitiva de massas 

em que ocorreram eleições mais livres e mais competitivas mesmo com oscilações no 

período, conforme Abrucio (1998). Esta questão foi crucial no federalismo do Brasil em 

virtude de haver por parte dos governadores um controle que cooptava os chefes da 

política local por meio da distribuição de cargos públicos.  

O autor assinala que no período de 1946-1964, apesar do enfraquecimento 

dos governadores, o republicanismo é ausente. Sobre as relações intergovernamentais da 

época, escreve o seguinte: “marcado pelo problema da desigualdade regional, o Governo 

Federal usou particularmente o problema nordestino para se fortalecer” (ABRUCIO, 

1998, p.57). 

De 1946 a 1964 ocorre um primeiro equilíbrio federativo que abrangeu não 

só as relações entre as esferas de poder bem como a prática democrática. A partir do 

momento em que o núcleo regional de poder aumentou, as relações intergovernamentais 

foram marcadas pelo aumento de pedidos por recursos ao governo central, não 

significando, contudo, compromisso federativo.  

O outro período de conjuntura crítica foi entre 1964-1985 em pleno regime 

militar caracterizado por um modelo federalista marcado pela reforma tributária 

empreendida de 1965-1966 e conhecida como o grande ciclo de centralização. Mudando 

a autoridade tributária e a autonomia de gastos dos poderes locais sobre os recursos 

recebidos (ARRETCHE, 2004). No tangente às relações intergovernamentais de 

1967/1969 a Constituição de 1967: 

 

Expandiu as instâncias nas quais o governo federal poderia intervir nos 
estados. A constituição abriu as portas para um crescente papel do capital 
nacional, permitindo o investimento em serviços sociais os quais estavam 
previamente sob responsabilidade pública (SOUZA, 1997, p.32, tradução 
nossa)37. 

 

                                                                 
37 “[...] expanded the instances in which the federal government could intervene in the states. The 
constitution opened the door to an increasing role for domestic capital, allowing investment in social 
services, which had been previously under public responsibility (SOUZA, 1997, p.32).  
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O auge do modelo ocorreu nos anos 1965-1974 em que o federalismo 

funcionou conforme planejado pelos militares por meio da compatibilização. Esta possuía 

como premissa a patronagem dos municípios menores. Esta conjuntura foi denominda 

federalismo de integração. Nos documentos oficiais da época, a nomenclatura era 

sobressaliente, composto por uma representação política que privilegiava o voto 

interiorano e rural “e pela introdução de eleições indiretas” (DUARTE, 2003, p.66). Neste 

federalismo de integração o município aparece como instância articulada e subordinada 

ao poder estadual. Este fator leva Costa (2010) a concluir que o Brasil é um caso extremo 

de predomínio dos interesses estaduais e municipais.  

No campo educativo, Duarte (2003) chama a atenção para os mecanismos de 

financiamento da educação pública que se deram por meio de recursos de contribuição e 

de outras receitas utilizadas pela União que favoreciam a implementação nos sistemas 

estaduais de programas e projetos elaborados de forma centralizada: “[...] a atuação do 

Governo Federal não se resumiu ao controle financeiro e político das unidades 

subnacionais; houve também atuação sistemática para harmonizar e homogeneizar a 

estrutura e a prática administrativas dos estados e municípios” (ABRUCIO, 1998, p.70).  

Continuamos com o problema de tomada de decisão. Neste sentido, o 

militarismo foi brutal para o federalismo no Brasil. As relações unitárias que caracterizam 

o período militar podem ser observadas: o poder político no âmbito local foi delegado 

pelo governo central enquanto fonte exclusiva da autoridade política.  

O discurso de continuidade política, para Kugelmas e Sola (2000, p.64, grifos 

dos autores) é problemático. Do seu ponto de vista,  

 

Ficam na sombra alguns aspectos de continuidade nestes processos que são 
essenciais para a melhor compreensão da evolução do regime federativo e da 
oscilação entre centralização e descentralização. Se há um movimento 
pendular, não há simetria neste movimento. Nem o Estado Novo chega a 
destruir a estrutura federativa, nem a Constituição de 1946 abala o reforço do 
governo central e sua ampliação de atribuições. 

 

Os autores apontam que, embora o regime autoritário fosse pautado em um 

modelo de autoridade dependente, não foi capaz de excluir totalmente as elites regionais 

do pacto de dominação, além de manter as atribuições das esferas subnacionais. O que 

ocorreu dentro do federalismo brasileiro foi uma modificação do padrão de 

relacionamento entre as esferas de governo “[...] através de uma dinâmica de 

aperto/afrouxamento de controles políticos e fiscais” (KUGELMAS; SOLA, 2000, p.64). 
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Contudo, destacam a necessidade de buscar os contextos políticos e institucionais de 

atuação dos entes envolvidos, com permanente atenção às manifestações de trajetória 

dependente.  

De 1985 a 1995 os governos estaduais alcançaram o veto players (TSEBELIS, 

1997) com o modelo federalista estadualista, ou como denominam Abrucio (1998) e Sano 

(2008), ultra presidencialismo estadualista, em que a predominância dos interesses dos 

governadores estaduais e municipais são contemplados na Constituinte de 1988, quando 

se consolida a descentralização política e fiscal iniciada no final de 1970 (COSTA, 2010).  

Há um colapso da democracia que merece atenção. Nesta conjuntura política, 

a ação proferida pelos governadores sobrepôs os partidos na coordenação dos rumos a 

serem tomados. Dois marcos devem ser destacados no federalismo brasileiro: o Estado 

será forte não podendo ser ignorado, mas, ao mesmo tempo falho por não conseguir impor 

autoridade sobre suas políticas públicas (SOUZA, 1997). A segunda questão são os 

obstáculos presentes nas políticas brasileiras para a implementação de partidos nacionais 

e “superação de um sistema partidário formado majoritariamente por partidos 

fundamentalmente clientelísticos” (SOUZA, 2006, p.10). 

Outra trajetória política considerada no processo de reconstituição das raízes 

federalistas no Brasil é a redemocratização em 1985 com o “Movimento Diretas Já”, 

símbolo da democracia pretendida. Democracia implicava em descentralização política, 

fiscal e administrativa, demandas que apareceram na Constituinte de 1988: “A 

constituição foi destinada a acabar com o regime autoritário, para definir a base de 

redemocratização e para restaurar a federação” (SOUZA, 1997, p.33, tradução nossa)38. 

Com esta conjuntura: 

 

A redemocratização do país marca um novo momento no federalismo. As elites 
regionais, particularmente os governadores, foram fundamentais para o 
desfecho da transição democrática, desde as eleições estaduais de 1982, 
passando pela vitória de Tancredo Neves no Colégio eleitoral – ele próprio não 
coincidentemente um governador de estado – até chegar à Nova República e à 
Constituinte. Além disso, lideranças de discurso municipalista associavam o 
tema da descentralização à democracia, e também participaram ativamente na 
formulação de diversos pontos da Constituição de 1988 (ABRUCIO, 2005b, 
p.10). 

 

                                                                 
38 “[...] the constitution was intended to end the authoritarian regime, to set the basis of redemocratization 
and to restore the federation” (SOUZA, 1997, p.33).  
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Momento importante do movimento descentralizador destacado pelo autor é 

a vitória tributária das unidades subnacionais perante a União. Mesmo dotados de 

participação na tributação, os municípios ainda dependiam do repasse feito pelos estados. 

São os estados os grandes vencedores desta batalha, visto que os dividendos destes para 

a União não serão pagos. Os estados deram calote no governo federal: “O fato é que o 

estadualismo predatório acabará sendo ele próprio um dos elementos geradores de sua 

crise, em 1994” (ABRUCIO, 2005a, p.11).  

Isto ocorreu porque a Constituição de 1988 não definiu a distribuição das 

competências entre os entes federativos. Em uma “luta desenfreada pela manutenção ou 

pela conquista de novas fontes de renda, as elites locais estão num jogo que não há 

cooperação” (ABRUCIO; COSTA, 1998, p.38). Existiu a partir deste marco dois tipos de 

jogos no processo de redemocratização: de um lado predominando o jogo predatório 

praticado pelos estados com o acirramento da guerra fiscal, de outro, a competição não 

cooperativa por parte dos municípios.  

A redemocratização configurada pela Carta de 1988 trouxe a descentralização 

política e financeira, mudando o papel desempenhado pelos entes federativos, ampliando 

o poder dos subgovernos em termos de gastos sociais. Com ela, o pacto político entre os 

governos federados sugere maior compromisso com as questões sociais e regionais, 

inaugurando, em termos constitucionais, não só maior descentralização de recursos, mas 

um federalismo cooperativo. Esta nova realidade proporcionada pela Constituição 

Federal de 1988 é analisada observando os redirecionamentos das questões federativas 

propiciadas por seu marco regulatório. 

 

 

 

1.3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O REDIMENSIONAMENTO DAS 

QUESTÕES FEDERATIVAS NO BRASIL – MARCOS REGULATÓRIOS 

 

 

A última path dependence em destaque se dá por ocasião da Constituinte de 

1988 que instaura uma reforma política sem precedentes na história brasileira. O processo 

de redemocratização depois de vinte anos de ditadura militar, marcado pelo federalismo 

unisionista, ou nos termos de Wright (1978) federalismo de autoridade dependente, 

trouxe mudanças no federalismo do Brasil, levando a uma reestruturação na estrutura 
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federativa. Apesar deste novo contexto parece que os mecanismos de outrora foram 

continuados, não propiciando uma resolução dos dilemas intergovernamentais do 

federalismo no Brasil.  

No final da década de 1980 há a elaboração, por parte dos países federais 

latino-americanos que estavam sob regime militar, de novas constituições, que originam 

novos pactos, compromissos políticos e sociais. Conforme observa Souza (2001, p.5): 

“Em alguns países federais, a redemocratização, a descentralização e as novas 

constituições mudaram o papel desempenhado pelos entes federativos”. Estas mudanças 

citadas pela autora foram acompanhadas de uma nova agenda. A agenda incluiu o 

controle fiscal, gerando contradições e tensões ante ao cumprimento dos compromissos 

firmados na redemocratização.  

A luta pela descentralização foi acompanhada pela da democracia. Os 

governadores tiveram papel importante na condução da nova constituinte (ABRUCIO; 

COSTA, 1998). O Brasil enquanto instituição federativa passou por uma série de 

mudanças trazidas pelo novo compromisso; adotou uma nova economia, ampliando o 

papel dos governos subnacionais como forma de minimizar o vazio deixado pelo governo 

federal no período militar, dando sequência ao ultra presidencialismo dos governadores 

indicado por Abrucio (1998). Os governos subnacionais após 1988 desempenharam papel 

decisivo na construção ou reconstrução das instituições democráticas (SOUZA, 2001).  

Arretche (1996) destaca que após a Constituinte de 1988 o Brasil retomou 

suas bases de estado federado com um intenso processo de descentralização fiscal que 

mudou as relações intergovernamentais, fazendo as parcelas dos tributos repassados pela 

União aumentarem de forma significativa. A descentralização fiscal foi possível em 

virtude da autonomia e soberania de cada nível de governo, o que fez o Brasil redefinir 

as competências e atribuição da gestão das políticas sociais; alterando o modo pelo qual 

os níveis de governo assumem as funções de gestão de políticas públicas, distintas das 

formas impostas no regime militar.  

 

A descentralização e as mudanças realizadas no federalismo brasileiro não 
trouxeram apenas aspectos positivos em seu bojo. Os atores governamentais 
que mais se fortaleceram no início foram os governos estaduais, os quais 
montaram, no vácuo deixado pelo Estado nacional-desenvolvimentista e na 
ausência de um novo projeto hegemônico, um federalismo estadualista 
(ABRUCIO; COSTA, 1998, p.101). 

 



63 

Na história recente do federalismo brasileiro existiram dois momentos 

reconfigurativos: o primeiro com a Constituição de 1988 em que o arranjo federativo 

caracteriza-se por uma não centralização do poder político e o segundo com a reforma do 

Estado realizada na década de 1990 em que estados e municípios sofrem restrições de sua 

autonomia na implementação de políticas. Dentre as mudanças proporcionadas pela 

Constituição de 1988 estão: o repasse de recursos para as esferas subnacionais, o aumento 

do controle institucional e societal sobre os três níveis de governo. A universalização dos 

serviços da área social como saúde e educação, provocou mudanças nas instituições 

políticas, sobretudo, no poder local.  

No Brasil, as relações federalistas foram movidas por um continum, saindo 

do federalismo isolado, passando pela centralização até chegar no federalismo atual, mais 

descentralizado em termos constitucionais. Nunca uma ruptura geral, mas sim processual, 

“a Constituição Federal de 1988 instituiu um sistema legal de repartição de receitas que 

limita a capacidade de gasto do governo federal e, por consequência, sua capacidade de 

coordenação de políticas” (ARRETCHE, 2004, p.17)39. Aos poucos o processo decisório, 

os conflitos e alianças propiciados em 1988 foram favorecendo a consolidação da 

democracia e tornando o Brasil mais federal, ante a existência de vários poderes 

soberanos competidores entre si40.  

O desenho constitucional no Brasil foi marcado por esforços que se 

dedicavam a legitimar o retorno à democracia após 1964, se caracterizando por ser aberto 

à participação popular e societal, não demonstrando preocupação em construir um 

consenso sobre o que deveria ser atingido pela descentralização ou mesmo pelo novo 

federalismo (SOUZA, 1997). Na Constituição de 1988 o arranjo federativo foi o 

sustentáculo do federalismo brasileiro. No intuito de manter os valores democráticos a 

nova Constituição inverteu o modelo anterior. A descentralização substituiu a 

centralização. Transformou o Brasil em um dos Estados mais descentralizados do mundo 

no tangente à distribuição de recursos e veto players41 (decisão política).  

                                                                 
39 Souza (2004) constata que a Constituição de 1891 produziu no Brasil uma federação isolada em que 
praticamente não havia canais de comunicação entre os níveis de governo. Já em 1930, conforme a autora, 
nasce com a Constituinte de 1934 um federalismo que rompe com o primeiro modelo, sendo o Estado o 
ator central e em que os governos subnacionais perdem seu poder financeiro. Em 1946 a nova Constituição 
traz a centralização ao poder federal e local e o equilíbrio horizontal foi introduzido de forma tímida. No 
governo militar de 1964 os governos subnacionais irão receber recursos via transferências negociadas. 
40

 União, estados e municípios. 
41 Tsebelis (1997). 
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Nos anos seguintes à democratização surgiram questões que acabaram por 

criar uma distância entre os meios e os fins da descentralização, tencionando o proposto 

na Constituição (SOUZA, 1997; 2001; ARRETCHE, 2000). A descentralização reduziu 

a possibilidade de diminuir os desequilíbrios regionais visto que, relativamente, o 

governo federal ficou enfraquecido, não significando que se tornou passivo ou ausente, 

mas tão somente forçado a negociar com as novas lideranças: governadores e prefeitos 

(SOUZA, 2001).  

Uma situação surgiu com a descentralização proposta pela Carta de 1988: 

 

O municipalismo autárquico é outro elemento resultante da peculiar 
descentralização brasileira. Suas bases estão no discurso que reduziu a 
descentralização à municipalização. Logo, deveria ser constituído um modelo 
no qual cada município, independente de suas diferenças, deveria assumir todo 
o rol de políticas públicas que cabem a este ente federativo – aliás, a instituição 
do município como ente federativo, como fez a Constituição de 1988, é algo 
incomum na experiência internacional (ABRUCIO; COSTA, 1998, p.102). 

 

A idiossincrasia do federalismo no Brasil lembra-nos do alerta de Pierson 

(2000) para o fato de que a path dependence é variante nos diferentes modelos de 

democracia. Lijphart (1999), quando estuda os trinta e seis modelos de democracias, 

observa que em cada um a path dependence ou aquilo que ele denomina de patterns of 

democracy (modelos de democracias) é diferente.  

O centralismo federativo brasileiro decorre em parte da interpretação e 

aplicação das normas constitucionais. A Constituição brasileira de 1988 optou por um 

modelo que valoriza a fragmentação e amplia o número de atores políticos com poderes 

de contestação da tomada de decisão, gerando, teoricamente no Brasil, uma arena 

competitiva paralisada, (um jogo de soma zero) na qual os atores podem se cancelar 

mutuamente, surgindo um federalismo do tipo periférico (SOUZA, 1997).  

Outra peculiaridade da Constituição de 1988 está presente nos Arts. 70, 71 e 

75, que são o sistema de freios e contrapesos constantes no artigo nº 9 de “O federalista”: 

 

Art. 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
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Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União [...] 
Art. 75 As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e 
do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de 
Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros (BRASIL, 
2005, p.62-75). 
 

A variável política e o sistema de freios e contrapesos presentes nos artigos 

constitucionais destacados fazem com que a norma legal que traz a descentralização na 

tomada de decisão contida na Carta Magna seja negociada constantemente em virtude da 

correlação de forças existente na figura do Congresso Nacional brasileiro. Com a 

promulgação da Constituição de 1988 a reação ao centralismo fiscal do regime autoritário 

foi intensificada, emergindo um padrão altamente descentralizado em termos de países 

desenvolvidos. Esta situação se deu em virtude de no período anterior com a reforma 

tributária de 1966 e a Carta Magna de 1967 ampliarem a capacidade de extração de 

recursos por parte da União, o que fez reforçar  

 

[...] a dependência dos Estados menos desenvolvidos receptores da maior 
parcela das transferências do Fundo de Participação dos Estados e limitou-se a 
autonomia administrativa dos governos estaduais, ao atribuir ao Senado a 
fixação das alíquotas do ICM, sua grande fonte de receita própria 
(KUGELMAS; SOLA, 2000, p.67).  

 

No plano das relações verticais, o federalismo brasileiro não foi capaz de 

cumprir com um dos princípios observados por Elazar (1987), que é o compartilhamento 

em equilíbrio da tomada de decisão, se assemelhando ao tipo de democracia denominada 

por Lijphart (1999) de majoritária. Coube à Constituinte de 1988 solucionar os dilemas 

do período anterior, aumentando a participação das esferas locais e diminuindo o poderio 

do governo central, sob o prisma da descentralização.  

A Carta traz como sua causa pétrea o Art.18, que organiza administrativa e 

politicamente a República Federativa do Brasil em uma federação trina, compreendendo 

“[...] a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição” (BRASIL, 2005, p.31).  

Com a autonomia atribuída aos municípios e o reconhecimento destes 

enquanto entes federados, a Carta Magna propiciou em um só tempo o poder decisório 

aos mesmos, aparecendo o municipalismo autárquico (ABRUCIO, 1998; ABRUCIO; 

COSTA, 1998). A importância dos governos locais não é destaque somente na literatura 
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nacional. Watts (1994) identificou que a relevância dos poderes locais nas federações foi 

ao longo do tempo aumentando, fazendo as federações mudarem suas estruturas 

tradicionais.  

No caso do Brasil, a Constituição promulgada em 05 de outubro de 1988 traz 

em seu Art.1º a relação direta entre República Federativa e o estado de direito 

democrático: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado Democrático de Direito” 

(BRASIL, 2005, p.19, grifos nossos). O veto players está consolidado no § único do 

mesmo artigo, ao afirmar que “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”42 (BRASIL, 2005, 

p.19).   

Ao estabelecer o estado de direito democrático, a Constituinte reconhece 

explicitamente a soberania de sua Lei e do regime representativo cuja união é indissolúvel 

dos subgovernos nacionais e o governo central. Com base neste imperativo, o poder 

popular é a fonte da legalidade, considerado componente dos processos decisórios e 

deliberativos públicos, democratizando o próprio Estado. 

Consideravelmente a Constituição Federal avança no campo dos direitos 

sociais, trazendo novas configurações quanto ao papel e autonomia dos subgovernos 

nacionais, incluindo por meio do Art.18 os municípios. Reforçando o federalismo por 

meio da regulamentação de leis complementares, de normas para a colaboração entre 

União, estados e municípios, a exemplo do estabelecido no Art. 23, premissa:  

 

Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
[...] 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;  
[...] 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre 
a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (BRASIL, 
2005, p.34-35).  

 

O caráter federativo e autônomo dos municípios no cenário brasileiro está 

assegurado pelo Art.18, que descentraliza a política constitucional e cria as três esferas 

de poder. Em nenhuma outra nação o município será reconhecido constitucionalmente 

enquanto ente federado. Esta peculiaridade confere aos municípios do Brasil sua 

                                                                 
42 O veto players pode ser efetuado na materialização dos Arts. 14, 27-§ 4º, 29, XIII, 60-§ 4º, II e 61-§ 2º 
CF. 
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autonomia política-administrativa, instalando talvez o modelo cooperativo de Elazar 

(1995, 1987) ou modelo de autoridade interdependente de Wright (1978).  

Para Souza (2005, p.109), “[...] A Constituição de 1988 foi a mais detalhada 

de todas as constituições brasileiras. Quando aprovada, continha 245 artigos e mais 70 no 

capítulo sobre as Disposições Constitucionais Transitórias”. Este rico detalhamento é 

uma tentativa de superar os dilemas do federalismo brasileiro. O regime de colaboração 

consubstanciado na Carta de 1988 é um avanço por promover a corresponsabilidade 

coordenada e não meramente uma municipalização simplista, muito menos uma divisão 

estanque entre as esferas de poder. O Art. 211 é a representação de um federalismo 

compartilhado se tomarmos como parâmetro as ideias de Elazar (1995, 1982,1987) sobre 

o federalismo: enquanto um contrato de distribuição de responsabilidade pública entre 

todos os governos que compõem o sistema. 

Por seus dispositivos legais instituídos nos Arts. 18, 21, 22, 23, 24, 34 e 35, a 

autonomia dos três governos e suas relações intergovernamentais são bem definidas, não 

podendo a União intervir na gestão de um município sem que esta ação esteja assegurada 

legalmente conforme prescreve a Constituição. 

O Art. 21 traz as competências gerais da União brasileira: o poder de declarar 

guerra ou mesmo estado de sítio quando houver necessidade, para proteger os entes 

federados. No campo das relações intergovernamentais, entendido como um federalismo 

de autoridade interdependente, os Arts. 34 e 35 são esclarecedores quanto ao modelo de 

federalismo adotado: 

 

Art.34 A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 
I- Manter a integridade nacional; 
V- reorganizar as finanças da unidade da federação que: 
[...] 
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos previstos em lei; 
VII- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 
[...] 
c) autonomia municipal; 
[...] 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 
Art.35 O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em território nacional, exceto quando: 
[...] 
III- não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 
saúde [...] (BRASIL, 2005, p.40-41). 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece textualmente um federalismo 

cooperativo (self rule plus shared rule) com base em relações intergovernamentais 

interdependentes, cujas esferas de poder são ao mesmo tempo interligadas e autônomas, 

nas quais não há submissão de um poder sobre o outro.  

Os dispositivos citados são omissos em vários momentos. Uma das omissões 

está presente no Art.24 que, ao prever a distribuição de competências legislativas, não 

cita o município na partilha de poder. Encontra-se no Art. 24 da Carta Magna a seguinte 

redação: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: [...] IX- educação, cultura, ensino e desporto; [...] XV- proteção 

da infância e juventude [...]” (BRASIL, 2005, p.35, grifos nossos). A omissão, segundo 

Oliveira (2010), deve-se ao fato do Art.24 não mencionar os municípios enquanto 

subgovernos nacionais na consecução de normas ou legislações. 

Isto foi “corrigido” na normativa do Art.30, inciso I, a qual confere 

competência legislativa aos municípios no tratamento de assuntos de interesse local. As 

competências mais gerais ficam a cargo da União, as de interesses regionais com os 

estados e interesses locais com os municípios. Mesmo com a normativa é colocado um 

problema aos entes na objetivação do que poderá ou não ser de interesse nacional, 

regional ou local (CARVALHO COSTA, 2010). Ao aprovar a inclusão dos municípios 

no pacto federativo brasileiro, a Constituição validou o movimento histórico 

municipalista.  

A União tem a competência privativa para legislar segundo o Art. 22, fazendo 

a regra ser praticada quando elaborou a atual LDBEN (nº 9.394/96) e suas leis federais 

complementares. Conforme explícito no Art. 23, a educação na Constituição Federal de 

1988 é uma competência comum entre os entes da federação, no sentido de proporcionar 

meios de acesso para esta.  

No plano das relações horizontais seria a possibilidade de representação dos 

três níveis de governo na divisão de poderes, conferindo maior veto players. Há falta de 

definição de regime de colaboração normativo do Art. 211. O texto remete-se ao Art. 60, 

§ 1º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o qual foi modificado 

pela Emenda Constitucional nº 14/96: 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 



69 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (BRASIL, 2005, p.126). 

 

Analisamos que a função supletiva e redistributiva é o fundamento legal do 

modelo de federalismo cooperativo adotado no Brasil, pelo menos para as políticas 

sociais como saúde, educação, transporte, lazer. A Constituição de 1988 prevê a partir da 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/9643, que a União organize junto com os 

estados e municípios os sistemas de ensino em regime de colaboração garantindo a oferta 

do ensino fundamental (Art.211 CF). A EC nº 59/0944 mantém e amplia esta questão por 

meio do § 4º, estabelecendo a implantação progressiva até o ano de 2016 a 

obrigatoriedade da educação básica, com apoio técnico e financeiro da União, 

aperfeiçoando as normas que incorporam a solidariedade federativa e construção do 

regime de colaboração posto pela normativa constitucional. 

O dispositivo que regula os recursos federativos para os entes da federação, o 

Art. 212, destaca a necessidade de investimento anual por parte da União em percentuais 

não menores que dezoito por cento, e aos estados e municípios os valores serão aplicados 

em um patamar de pelo menos vinte e cinco por cento (BRASIL, 2005). As verbas 

aludidas no artigo deverão advir das receitas percebidas dos impostos, aquelas 

provenientes de transferências para serem destinadas à manutenção e ao desenvolvimento 

do ensino.  

Esta dispersão de autoridade presente na Constituição, tomando por base os 

demais países federalistas, faz com que o conteúdo das decisões tomadas seja afetado em 

virtude dos interesses produzidos pelo governo federal (PIERSON, 1995). De 1991 a 

1994 temos acentuada fragilidade dos freios e contrapesos. A ausência de regulação por 

leis específicas no pacto federativo proposto pela normativa de 1988 no tangente a 

mecanismos de cooperação eficientes faz com que as relações intergovernamentais 

cooperativas sejam sacrificadas, reduzindo os canais de negociação que poderiam 

minimizar a competição (KUGELMAS; SOLA, 2000; ABRUCIO, 2005a; ARRECTHE, 

2005; SOUZA, 2005, 1997).   

O problema de federalismo fiscal ou falta de um modelo para este reproduz 

no regime de colaboração brasileiro um desequilíbrio federativo. Conforme Abrucio e 

                                                                 
43 Esta emenda será melhor trabalhada na seção 1.5 em virtude de ser uma das principais alterações do 
federalismo brasileiro após a reforma do Estado de 1995. 
44 A normativa da EC nº 59/09 terá seu detalhamento no capítulo 2 da tese no qual se trabalha o federalismo 
brasileiro no governo de Luís Inácio da Silva (2003-2010). 
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Costa (1998), o caso brasileiro está materializado por um modelo predatório e não 

cooperativo, não se caracterizando no federalismo proposto por Dye (1990), baseado na 

competição, ou mesmo Elazar (1987) justificado pela competição coordenativa, ambos 

explicitados no início do capítulo.  

Tomando por referência a realidade proporcionada pela Constituição de 1988, 

o federalismo brasileiro deve se posicionar no sentido de promover a igualdade formal 

dos diferentes poderes autônomos entre si que compõem a Federação brasileira. Para 

tanto, o Art. 3º, inciso III, propõe a redução das desigualdades entre estes. Sob este ponto 

de vista a literatura em destaque (CAMARGO, 1993; SOUZA, 1997; ARRETCHE, 2004) 

mostra o reconhecimento dos conflitos como um ponto central do sistema federativo, 

embora não seja consenso. Em Arretche (2002) encontramos a opinião de que os sistemas 

federativos tendem a promover os conflitos intergovernamentais, em virtude de a 

federação brasileira ter nascido em um contexto de desigualdades sociais e regionais.  

Camargo (1993) argumenta que em momentos de crise os conflitos 

federativos aumentam havendo necessidade de normas e mecanismos de controle que 

sejam aceitos por todos visando o bem comum. É preciso afastar o jogo da soma zero 

(HODDEN, 2004). A harmonia federativa deve ser pautada no seguinte princípio: todas 

as unidades federadas devem atuar mutuamente para a realização dos objetivos da 

República Federativa. No caso do Brasil, devemos cumprir o disposto Art. 3º da 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 2005, p.19-20). 

 

Este fundamento constitucional implica em as unidades da federação 

cooperarem umas com as outras, é o princípio da solidariedade. Este é o fundamento legal 

que normatiza toda a política educacional brasileira. Há previsão por parte da União de 

complementações e transferências de recursos entre os subgovernos, inclusive de 

município para município. A União tem o papel de promover a equalização e 

redistribuição de recursos mantendo a federação equilibrada. 

Na área educacional, Arretche (2002) cita que o governo federal encontrou 

resultados diversos na implantação das reformas que afetavam os interesses dos estados 
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e municípios, fazendo com que o veto players destes subgovernos nacionais não fosse de 

todo utilizado. Estados e municípios não foram capazes de transpor seu poder de veto na 

reforma educacional no ano de 1990. No poder de veto brasileiro os municípios “não 

representaram um ponto de veto intransponível à implementação da agenda de reformas 

do governo federal nessas políticas particulares” (ARRETCHE, 2002, p.433).  

Ao estudar o regime de colaboração no âmbito das políticas educacionais 

brasileiras, Sari (2009) conclui que o mesmo pode ocorrer entre todos os sistemas de 

ensino (federal, estadual e municipal), o que configura relações intergovernamentais no 

âmbito de um federalismo interdependente (WRIGHT, 1978).  

No texto constitucional, a colaboração da União para os estados e municípios, 

em relação às políticas educacionais, acontecerá de forma supletiva, para as áreas mais 

carentes, tentando equalizar as oportunidades educativas, aparecendo o Congresso 

Nacional com o papel de elaboração de planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

de desenvolvimento (Art.48, inciso IV, CF).  

No capítulo III da Constituição Federal intitulado nome “Da educação, da 

cultura e do desporto”, ocorre a divisão de competências: 

 

Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino45. 
§ 1º - A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios46 (BRASIL, 2005, p.188). 

 

A área da educação é observada sob normas privativas ora concorrentes, ora 

comuns no estabelecimento das diretrizes e bases da educação:  

 

Art.22. Compete à União legislar sobre:  
[...] 
XXIV – Diretrizes e bases da educação nacional;  
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo” (BRASIL, 2005, 
p.34).  

 

                                                                 
45 Dispositivo complementado no Art.60 Das Disposições Transitórias e do Decreto nº 6.094, de 24 de abril 
de 2007 que institui o Plano de Ações Articuladas (PAR). 
46 Alterado pela EC nº 14/96, Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 - FUNDEF. 
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É possível perceber uma concepção de federalismo cooperativo na Carta de 

1988, quando esta se estrutura por meio da repartição de competências concorrentes e 

comuns, no qual a União detém maior espaço de atuação quando se compara as 

competências que a Constituição deixa para estados e municípios, visto que o governo 

federal tem o privilégio de editar normas gerais (Art.24) ou por meio de leis 

complementares que deverão disciplinar a atuação federativa cooperada (Art.23).  

Neste sentido, o estabelecimento de normas gerais à União e complementares 

aos subgovernos nacionais consiste em um caráter apenas técnico de distribuição, cujo 

motor é a possibilidade dos entes federados periféricos adaptarem a legislação pensada 

no âmbito da União às suas idiossincrasias, que favorece, sem dúvidas, um centralismo 

federativo na figura do governo federal. 

As mudanças contidas na Constituição de 1988 apresentam a possibilidade de 

equilíbrio na organização da federação brasileira, sendo perceptíveis atribuições 

imparciais, iguais e constantes em relação à distribuição de poder aos entes federados. 

Sua normativa planta os fundamentos para a construção de um federalismo simétrico e 

cooperativo. 

A norma constitucional, apesar de se pautar no federalismo cooperativo, 

apresenta na prática um problema de unidimensionalidade, ou seja, um unilateralismo na 

tomada de decisão. Em termos de políticas educacionais parece que o federalismo do 

Brasil possui um único autor: a União. Na realidade é um federalismo de subordinação e 

não de coordenação, em que há ausência de regras complementares para um efetivo 

regime de colaboração.  

A partir da legalidade destacada, as relações estabelecidas entre a União e os 

subgovernos nacionais se pautam na descendência de poder, manifestada por meio de 

imposições, de transferência de encargos sem a devida distribuição de meios e recursos 

necessários, não havendo a elaboração de agenda programática de intervenções para a 

educação básica, de modo a alcançar a desejada melhoria da educação como premissa do 

federalismo e do regime de colaboração no Brasil. 

Esta situação de falta de regras sobre o regime de colaboração na educação 

contribuiu para que o Brasil efetuasse a reforma do Estado no ano de 1995 sob o governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), acentuando o centralismo da tomada de 

decisão em termos de políticas educacionais por parte do governo federal, sobre a 

“premissa” de descentralização e autonomia aos subgovernos nacionais, atendendo a tese 

neoliberal de Estado mínimo, cujos eixos são percebidos no Plano Diretor da Reforma do 
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Aparelho do Estado (PDRAE) proposto pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE).  

Como principal consequência da reforma de 1990 em termos de federalismo 

brasileiro tem-se a Emenda Constitucional nº 19/1998 que enxuga o Estado, tornando-o 

gerencial, além da Emenda Constitucional nº 14/1996 que estabelece sérias modificações 

na política de financiamento da educação básica, definindo que os entes federados 

organizem em regime de colaboração seus sistemas de ensino, instituindo o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) como principal fundo público contábil visando a divisão de responsabilidades 

entre os entes federativos, conforme discutiremos a seguir.  

 

 

 
1.4 A REFORMA DO ESTADO E O FEDERALISMO BRASILEIRO (1995-2002) 
 

 

No Brasil, a estabilidade proporcionada pelo Plano Real, lançado no governo 

de Itamar Franco no ano de 1994, deu o cenário ideal para uma nova conjuntura marcada 

pela reforma do Estado de 1990. A reforma teve como objetivo deixar o Estado mais 

racional e modernizado. As políticas educacionais concebidas no limiar do século XX e 

em implementação nas primeiras décadas do século XXI estão inseridas em um contexto 

de transformações econômicas, políticas e culturais em curso da sociedade capitalista 

contemporânea. As reformas educativas desenvolvidas na atualidade decorrem da 

reestruturação do capitalismo mundial, orientadas a partir de princípios neoliberais 

(MÉSZÁROS, 2008).  

Na década de 1970 nos países desenvolvidos, principalmente os europeus, 

eclode uma crise econômica que se expressa pelo baixo índice de crescimento e picos 

inflacionários que vem pôr fim ao período de euforia proporcionado na década de 1930. 

Harvey (2005) destaca que a crise do Estado era permeada por um conjunto variado de 

problemas que incluía a crise do petróleo; a crise fiscal; a globalização da economia e as 

novas tecnologias que acabaram por minar o poder de intervenção do Estado, exigindo 

sua reestruturação.  

Várias propostas de reforma do Estado são sugeridas como compreensão de 

que o Estado na sua atual configuração não seria capaz de atender às demandas de uma 
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sociedade cada vez mais complexa e globalizada. A partir desta noção, era consensual 

pensar e propor uma reforma de Estado que desse “conta” de atender às necessidades que 

iam surgindo à medida em que a sociedade ia avançando. 

A incapacidade de o Estado em gerenciar as demandas da sociedade fez 

“soar” ecos sobre a necessidade de reformá-lo. Segundo Bresser Pereira (1997)47, o 

Estado deveria aumentar sua capacidade gerencial, revelando a necessidade de reconstruir 

o Estado cujos aspectos se pautam em um novo sistema administrativo denominado de 

gerencialismo, que alterou o antigo modelo burocrático de administração, fazendo com 

que a gestão se tornasse mais flexível, aumentando a autonomia de decisão dos gestores 

(CASTRO, 2009).   

Em Bresser Pereira (1997, p.7) é possível encontrar um pensamento propício 

à reforma de Estado empreendida não só no Brasil, mas em vários países da América 

Latina no início da década de 1990: 

 

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, 
podem ser distinguidos: (a) um problema econômico-político - a delimitação 
do tamanho do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que 
merece tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) 
um econômico-administrativo - a recuperação da governança ou capacidade 
financeira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo 
governo; e (d) um político - o aumento da governabilidade ou capacidade 
política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade, e 
governar.  

 

O Banco Mundial (1997) compartilha desta visão, afirmando que a crise do 

Estado traz a urgência de rediscutir seu papel para torná-lo mais eficaz, reduzindo a 

brecha sempre crescente entre o que se espera do Estado e sua capacidade de resposta. 

Com a crise do Estado anunciada nos anos de 1970, os governos latino-americanos 

durante os anos de 1980 tiveram limitações no desenvolvimento de seus países após o 

período pós-guerra.  

O marco de uma nova reconfiguração global da economia se dá por ocasião 

do Consenso de Washington (PARAMIO, 2004). No Consenso, os problemas da região 

não se restringiam a uma simples crise de liquidez como sustentava o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) no início da década.  

                                                                 
47 Em janeiro de 1995 assumiu o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no governo 
Fernando Henrique Cardoso. Além de preparar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado (Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado, 1995a). 
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A crise dos estados latino-americanos era fruto de um déficit estrutural que 

deveria ser controlado, reduzindo o peso do Estado e “Abrindo as economias nacionais 

ao comércio mundial, criando novas condições de estabilidade macroeconômica e 

monetária para atrair investimentos" (PARAMIO, 2004, p.1, tradução nossa)48. As 

reformas estruturais ocorridas neste período conformam a limitação do Estado, 

diminuindo não só a intervenção deste na economia como também sua própria dimensão.  

A reforma do Estado pressupunha reduzir a área pública da economia, 

privatizando empresas e serviços que pudessem “passar” para a iniciativa privada, 

assegurando, teoricamente, uma melhor gestão; reduzindo os gastos públicos e tornando 

o Estado mais líquido. Como observa Gaetani (1998, p.83), o “Estado encontra-se em 

xeque bem como seu padrão de interações com a sociedade, de onde se espera que emane 

seu poder”.   

A partir da reforma do Estado, que primeiramente se dá em nível estrutural, 

reforma de primeira geração, é remodelada sua área de atuação; os níveis de regulação 

coletiva em que deve atuar e sua capacidade de governar (governance). A reforma de 

Estado empreendida nos países latino-americanos visou redefinir sua forma de atuação 

nos serviços públicos de forma a obter um Estado forte, consistente, portador de uma 

economia dinâmica e competitiva; sendo seu parceiro e regulador sem deixar de operar 

nas suas clássicas funções de administração de serviços, seja direta ou indiretamente 

prestada (GAETANI, 1998; PARAMIO, 2004).  

As reformas de primeira geração empreendidas na maioria dos estados latinos 

buscaram acatar a desestruturação do setor público, ou seja, o aparato de Estado, e tiveram 

como características centrais os seguintes pontos: modificação das regras que 

determinavam o comportamento macroeconômico; adoção das reformas 

macroeconômicas pelo poder executivo isolando o resto do sistema político; adoção de 

novas medidas que desmantelaram vários organismos públicos existentes (como a 

privatização das empresas estatais) sem sequer serem substituídos por novos (GAETANI, 

1998; PARAMIO, 2004). Era estratégia básica das reformas de primeira geração não 

somente reduzir a intervenção do Estado na economia, mas as próprias dimensões do 

Estado.  

Partia do pressuposto que era preciso reduzir a área do Estado na economia a 

partir das privatizações das empresas estatais, de modo que as empresas privadas 

                                                                 
48 “abriendo las economías nacionales al comercio global y creando nuevas condiciones de estabilidad 
macroeconómica y monetaria para atraer las inversiones” (PARAMIO, 2004, p.1). 
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assumissem serviços que antes estavam nas mãos das estatais, assegurando por meio das 

privatizações uma melhor gestão e reduzindo os gastos públicos. Estas privatizações 

teriam efeitos imediatos não só no controle do gasto, mas também, abriam as portas para 

o capital privado ante às necessitadas finanças públicas, configurando em um atrativo 

inquestionável aos governos endividados (GAETANI, 1998; PARAMIO, 2004). 

Paramio (2004) aponta que as privatizações configuravam-se positivamente 

para os mercados, assinalando que as economias latino-americanas estavam em uma nova 

fase, regidas pela lógica do livre mercado. Podemos dizer que “reformas estruturais 

envolveram uma redução drástica dos recursos estatais, o que inevitavelmente afetou sua 

capacidade de mitigar os efeitos de condições econômicas adversas” (PARAMIO, 2004, 

p.2, tradução nossa)49. 

Sobre as reformas dos anos de 1980 e início de 1990, sua principal 

característica, pelo menos da região da América Latina, foi tentar reduzir os gastos do 

governo central com a educação, através da descentralização do processo decisório, leia-

se administração, bem como do financiamento da educação: “[...] No Brasil, a 

municipalização parcial do ensino básico gerou estruturas duplas (nos níveis estadual e 

municipal) e, nas médias e grandes cidades, uma burocracia talvez desnecessária às novas 

responsabilidades da educação municipal” (CARNOY; CASTRO, 2012, p.232).  Aos 

poucos o governo federal brasileiro estabeleceu critérios para o repasse de verbas da 

administração federal com vistas que estas chegassem a seu destino final: a escola. 

Na segunda metade da década de 1990, depois de um período de crise 

estrutural dos estados latino-americanos, origina-se o discurso sobre a necessidade de 

ajustes e de planos de estabilização em toda a região. Percebemos que a reforma estrutural 

(primeira geração de reformas) não atinge seus objetivos (CASTRO, 2007; PARAMIO, 

2004; GAETANI, 1998; BEHRING, 2008). Foi criado então um novo programa 

“prescritivo” denominado de reformas de segunda geração (CASTRO, 2009).  

A reforma no campo da educação se realiza no escopo das chamadas reformas 

de segunda geração, com “a ideia de que era preciso reformar o contexto institucional, 

assim surgiram reformas para melhorar a qualidade da administração, o sistema judicial 

e político” (CASTRO, 2009, p.124).  

                                                                 
49 “las reformas estructurales suponían una drástica reducción de los recursos del Estado, que afectaba 
inevitablemente su capacidad para paliar los efectos de situaciones económicas adversas” (PARAMIO, 
2004, p.2). 
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Para Bresser Pereira (1997), a reforma se tornou o lema dos anos 90 

delineando o Estado do século XXI que não será nem Social-Burocrático e nem 

Neoliberal, mas sim um Estado Social Liberal, porque iria proteger os direitos sociais e 

ao mesmo tempo promover o desenvolvimento econômico. Este Estado previsto por 

Bresser Pereira (1997) é anunciado por PARAMIO (2004) como um Estado melhor, 

modificado pelas reformas de segunda geração.  

Como as promessas das reformas de primeira geração não foram 

consubstanciadas foi necessário um novo programa prescritivo cuja ideia girava em torno 

do contexto institucional como questão central para o bom funcionamento dos mercados, 

ou seja, as instituições contam (PARAMIO, 2004; PIERSON 2000). Para que isto fosse 

possível era necessário reformar a administração pública e a estrutura organizacional do 

governo central, melhorando a capacidade de arrecadar impostos (GAETANI, 1998). 

As principais características do novo programa são consideradas uma 

novidade radical, pois se deseja pensar nos mercados e liberá-los de interferências ou 

distorções. O Banco Mundial (BM) no ano de 1997 converteu a reforma do Estado em 

um dos seus principais assuntos no informe sobre desenvolvimento mundial: 

 

o Estado deve concentrar-se nas questões fundamentais: a criação de uma lei 
básica, manter a situação política equilibrada - incluindo a estabilidade 
macroeconômica-, investindo em serviços sociais básicos e infra-estrutura, 
proteger as pessoas vulneráveis, proteger o meio ambiente; e além das funções 
básicas (proteção de casas, regulação eficaz, a política industrial, 
administração de privatização), o Estado não deve ser o único executor dos 
seus programas e das tarefas de planejamento com base em sua capacidade 
institucional real. No segundo sentido, o Estado deve se preocupar com as 
regras e controles (independência judicial, separação de poderes), 
desenvolver a consulta e participação da sociedade civil  (conselhos comuns, 
pesquisas, pressão da opinião pública para a mudança), e desenvolver 
competição (converter burocracia na meritocracia, aplicar concursos 
para projetos públicos executores) (BANCO MUNDIAL, 1997, p.46, grifos 
nossos, tradução nossa)50. 

 

                                                                 
50 [...] el Estado debe concentrarse en los asuntos fundamentales: establecer una legislación básica, 
mantener la situación política balanceada – incluyendo la estabilidad macroeconómica–, invertir en 
servicios sociales básicos e infraestructura, proteger a la población vulnerable, salvaguardar el medio 
ambiente; y al margen de las funciones fundamentales (protección de hogares, regulación eficaz, política 
industrial, administración de la privatización), el Estado no debe ser el único ejecutor de sus programas y 
desde planear las tareas en función de su capacidad institucional real. En la segunda dirección, el Estado 
debe preocuparse por las normas y controles (independencia judicial, separación de poderes), desarrollar la 
consulta y participación de la sociedad civil (consejos mixtos, encuestas, posibilidad de ejercer presión para 
introducir cambios), y desarrollar la competencia (convertir la burocracia en meritocracia, aplicar concursos 
para los ejecutores de los proyectos públicos) (BANCO MUNDIAL, 1997, p.46). 
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Os países devem reduzir o déficit de capacidade institucional. Trata-se de 

construir tecnologias de gestão para melhorar a gestão estatal. Agora o Estado é visto 

como uma organização que precisa ser eficiente e eficaz. Nasce a preocupação pela 

governabilidade entendida como a capacidade do Estado em manter a coesão social para 

enfrentar os problemas da modernização. Segundo Gaetani (1998), o BM começou a 

investir no conceito de governança e accountability51, desconstruindo tais conceitos, 

relacionados com as esferas macro e micro, articulados por meio do conceito de 

descentralização: 

 

A responsabilização no nível micro tem se tornado tão mais importante porque 
o papel do estado tem se expandido, o que torna impossível a aplicação de 
ampla accountability para toda a miríade de ações do governo moderno. 
Segundo, o foco na accountability pública tende a estar nos insumos, 
especialmente nos gastos públicos, mais do que nos resultados ou efeitos, que 
são frequentemente variados e complexos de serem medidos [...] 
Dois aspectos principais da responsabilização no nível micro são 
particularmente relevantes para o trabalho do Banco Mundial:  
responsabilização financeira e a responsabilização para toda a performance 
econômica (WORLD BANK, 1992, p.14-15, tradução nossa)52. 
 
 

Abrucio (1998) aponta o modelo gerencial surgido no contexto citado como 

fio condutor das reformas, embora não o único. A nova proposta é a transição do modelo 

burocrático de gestão para um modelo que considere novos instrumentos gerenciais 

presentes no mercado: surge a nova gestão pública ou o novo gerencialismo53.  

Segundo Castro (2009) e Hypólito (2008), o modelo gerencial para o serviço 

público foi importado da iniciativa privada, do modelo posto em voga pela Grã-Bretanha 

“como laboratório das técnicas gerenciais aplicadas ao setor público” (CASTRO, 2009, 

                                                                 
51 É a responsabilidade objetiva para fazer ou responder a algo: “acarreta a responsabilidade de uma pessoa 
ou organização perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de 
desempenho[...] a accountability começou a ser entendida como questão de democracia. Quanto mais o 
estágio democrático, maior o interesse pela accountability. E a accountability governamental tende a 
acompanhar o avanço de valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação, 
representatividade” (CAMPOS, 1990, p.33). Sua principal característica é aumentar a consciência real por 
resultados, revestido no desejo das autoridades em publicizar ações e informações por meio de avaliações 
padronizadas de desempenhos das instituições. 
52 […] micro-level accountability has become more important as the role of the state has expanded and 
made it impossible to apply broad political accountability to all the myriad actions of modern government. 
Second, the focus in public accountability tends to be on inputs, especially public expenditure, rather than 
on outputs or effects, which are often diverse and complex to measure […] 
Two main aspects of macro-level accountability are particularly relevant to the Bank's work: financial 
accountability, and accountability for overall economic performance (WORLD BANK, 1992, p.14-15). 
53 Para Abrucio (2011) o gerencialismo puro tinha como base a separação entre a política e a administração, 
ou seja, cabia aos reformuladores implantar o managerialism na administração pública sem considerar 
muito o que acontecia no mundo político. 
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p.124). Apesar das características comuns da reforma nos vários países, não existe um 

paradigma organizacional que guie todas as nações.  

Embora não se tenha uma homogeneidade de ações propiciadas na reforma, 

nota-se algumas questões que a diferenciam da gerência privada por não visar o lucro, 

mas sim o interesse político, ou seja, nesta reforma o critério político é mais importante 

do que a “eficiência” (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Analisando a década de 1990 podemos dizer que a reforma do Estado, e 

consequentemente da educação, foi a reestruturação mais radical de governança desde a 

Segunda Guerra Mundial. Esta ação acabou por redefinir as relações entre governo central 

e local, diminuindo consideravelmente o poder das autoridades educacionais locais 

(gestores, professores, comunidade escolar), tornando “as escolas e colégios mais 

sensíveis aos desejos de pais e empregadores” (RANSON, 2012, p.306).  

A governança será defendida não só pelo Banco Mundial (1997), World Bank 

(1994, 1992), mas, também, encontrado nas ideias do Centro Latino Americano para o 

Desenvolvimento (CLAD), que em seu documento de trabalho afirma que: 

 

Para reconstruir a administração pública, o Estado também deve aumentar a 
capacidade de gestão do Estado (governança), redefinir seu papel e modo de 
ação, profissionalizar a burocracia estratégica, reforçando as suas ferramentas 
de gestão e melhoria do desempenho na formulação de políticas. No entanto, 
a alteração do aparelho administrativo não é suficiente. É essencial para a 
recuperação das bases de legitimidade social e eficácia da ação governamental, 
ou seja, a governação do país54 (CLAD, 2007, p.1, tradução nossa). 

 

A governabilidade55 é mais do que uma reinvenção do governo, é uma 

reinvenção do comportamento do Estado para com a sociedade e mesmo o papel desta. 

Não é qualquer governabilidade, busca-se uma governabilidade baseada nos princípios 

democráticos. Esta governabilidade seria, conforme o documento do CLAD (2007), 

responsável por consolidar a democracia na América Latina: “A responsabilização 

                                                                 
54 “Para reconstruir la gestión pública, el Estado debe redefinir sus funciones y su forma de actuación, 
además de incrementar la capacidad de gestión estatal (governance), mediante la profesionalización de la 
burocracia estratégica, el fortalecimiento de sus instrumentos gerenciales y el mejoramiento de su 
desempeño en la elaboración de políticas. Sin embargo, la realización de modificaciones en el aparato 
administrativo no es suficiente. Es imprescindible la recuperación de las bases de legitimidad y de la 
eficacia social de la acción gubernamental, es decir, de la gobernabilidad de los países” (CLAD, 2007, p.1). 
55 Governabilidade é um conceito ligado ao exercício do poder e de legitimidade do Estado e de seu governo 
(MATIAS-PEREIRA, 2009). 
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também usa seus instrumentos para controlar o poder e limite de governantes a partir da 

lógica de freios e contrapesos” (CLAD, 2007, p.2, tradução nossa).56  

O triunfo da reforma do Estado com aportes da nova gestão pública, novo 

gerencialismo na maior parte dos países do mundo, teve como objetivo reorientar os seus 

serviços em conformidade com as novas regras de gestão que deixam de ser pautadas no 

modelo burocrático para se vincular ao modelo gerencial, com o controle de gastos, 

melhoria da eficiência, produtividade, foco nos resultados, padrão de desempenho, 

medidas de qualidade e indicadores padronizados (SUPOWITZ, 2012).  

O Brasil e seu federalismo não ficam imunes a este momento e os novos 

paradigmas de gestão foram introduzidos a partir do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) por meio do Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado (MARE) no ano de 1995 com o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira.  

A reforma do Estado no Brasil teve como documento basilar o Plano Diretor 

da Reforma do Estado (PDRAE) pensado pela equipe do Ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira. Segundo Bresser Pereira (1997), tanto o Brasil como os demais países da América 

Latina foram atingidos na década de 1980 por uma crise fiscal e aumento da dívida 

externa, além das práticas de populismo econômico.   

O autor observa que no contexto de crise dos anos de 1980 há uma 

necessidade de se impor uma disciplina fiscal, privatização e liberalização comercial. 

Estas ações deveriam ocorrer em virtude do caráter cíclico e mutável de intervenção do 

Estado. Coube ao Estado o papel de coordenador suplementar (BEHRING, 2008) tendo 

em vista recuperar a governabilidade (legitimidade) e governance (capacidade financeira 

e administrativa de governar). A reforma no Brasil foi implementada tendo como aportes 

o modelo gerencial de gestão que: 

 

[...] tem como inspiração as transformações organizacionais ocorridas no setor 
privado, as quais têm alterado a forma burocrática-piramidal de administração, 
flexibilizando a gestão, diminuindo os níveis hierárquicos e, por conseguinte, 
aumentando a autonomia de decisão dos gerentes – daí o nome gerencial. Com 
estas mudanças, saiu-se de uma estrutura baseada em normas centralizadas 
para outra ancorada na responsabilização dos administradores, avaliados pelos 
resultados efetivamente produzidos. Este novo modelo busca responder mais 
rapidamente às grandes mudanças ambientais que acontecem na economia e 
na sociedade contemporâneas (CLAD, 1998, p.5, tradução nossa)57. 

                                                                 
56 “La responsabilización, además, utiliza sus instrumentos para controlar el poder de los governantes y 
limitarlos a partir de la lógica de los checks and balances” (CLAD, 2007, p.2). 
57 “se inspira en los cambios organizativos que se producen en el sector privado, que han cambiado las 
formas piramidales burocráticos de administración a través de una gestión flexible, la reducción de los 
niveles jerárquicos y por lo tanto el aumento de la autonomía de decisión gerentes - de ahí el nombre de 
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A verdadeira intenção da reforma foi reduzir o Estado limitando suas funções. 

Ball (2011) é categórico ao afirmar que as transformações ocorridas devem ser situadas 

como parte de um processo mais amplo: a passagem do Estado de Bem-Estar Keynesiano 

(Keynesian Welfare State) para um Estado de Trabalho Schumpteriano (Schumpeterian 

Workfare State). Estas transformações trazem a retórica da flexibilidade e 

empreendedorismo pós-fordista (CABRAL NETO; CASTRO, 2011). A estratégia 

neoliberal demanda mudanças na regulação (governo) dos setores públicos e privados, 

em que no setor público significa a privatização, liberalização e imposição de critérios 

comerciais em setores estatais residuais (BALL, 2011). 

Precisávamos reformar o Estado brasileiro porque a “esquerda tradicional, 

arcaica e populista, entrou em crise e ficou paralisada” (BRESSER PEREIRA, 1997, 

p.14). O Brasil necessitava urgentemente superar o modelo burocrático de administrar, 

melhorar a qualidade dos serviços sociais prestados pelo Estado. O autor ainda argumenta 

que o Estado crescera em termos de pessoal, e principalmente em termos de receita: “[...] 

reformar o Estado significa, antes de mais nada, definir seu papel, deixando para o setor 

privado e para o setor público não-estatal as atividades que não lhe são específicas” 

(BRESSER PEREIRA, 1997, p.22). É proposta a retirada do Estado em níveis 

importantes de dimensão social, como a educação.  

As orientações condutoras da reforma estão expostas no PDRAE tendo como 

referência o modelo gerencial da seguinte forma: 

 

[...] baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle de resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, 
numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 
portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 
(BRASIL, 1995a, p.10). 

 

O discurso do governo brasileiro estava pautado na promoção da reforma por 

meio da universalização do acesso aos serviços básicos, reinvindicação histórica da luta 

de classes. Aparentemente significando maior investimento neste setor, pelo menos no 

plano do discurso do MARE.  

A reforma, embora ancorada em uma proposta ampla de reforma da 

administração pública defendendo mudanças como a flexibilização institucional, 

                                                                 

gestión. Con estos cambios dieron lugar a una estructura basada en normas centralizadas a uno anclados en 
la responsabilidad de los administradores y respaldadas por resultados efectivos. Este nuevo modelo busca 
responder con mayor rapidez a cambios ambientales que tienen lugar en la economía y la sociedad 
contemporânea” (CLAD, 1998, p.5). 
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reorganizou a burocracia pública federal em sua estrutura, principalmente nas carreiras 

típicas de Estado: “Neste sentido, sua proposta aperfeiçoava elementos presentes na 

Constituição, corrigindo, [...], excessos corporativistas e ‘torneirinhas’ referentes ao gasto 

público” (ABRUCIO, 2011, p.122, grifos do autor).  

Aos poucos, ao adotar a gestão gerencial de administração, o Brasil foi se 

desresponsabilizando pelos serviços básicos, o que afetou sua forma federalista 

cooperativa prevista na Constituição de 1988 que prevê por parte da União o 

financiamento e garantia destes, conforme artigos trabalhados na discussão do marco 

regulatório constitucional. Transferindo-os para a sociedade, ampliando parcerias 

público-privado, e, implementando os conceitos de accountability e performance no 

cenário brasileiro.  

Com base na administração gerencial, o governo brasileiro redefine seus 

principais setores de atuação, afetando o regime de colaboração na educação ao 

responsabilizar prioritariamente estados e municípios por sua oferta via descentralização 

municipal (municipalização da educação).  

Tais setores passam a configurar, cada um em conformidade com o PDRAE, 

dividido em: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos ou 

competitivos e a produção de bens e serviços para o mercado. Ao definir os setores, se 

estruturou as formas de propriedade (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010). A educação no 

PDRAE é um: 

 

[...] 
SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua 
simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As 
instituições deste setor não possuem poder de Estado. Este, entretanto, está 
presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como 
os da educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” 
relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados 
por esses serviços através do mercado. As economias produzidas 
imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser 
transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os 
hospitais, os centros de pesquisa e os museus (BRASIL, 1995a, p.41-42). 

 

O projeto é uma resposta à crise do Estado e objetiva resgatar sua autonomia 

financeira e a capacidade de implementar políticas públicas. Ao PDRAE e ao MARE 

coube elaborar propostas que aumentassem a governance do Brasil. A reforma do Estado 

deveria ser vista como um projeto não só político, mas econômico e social amplo, 

orientado para tornar a administração pública boa, eficiente.  
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A reforma empreendida no Brasil partiu do pressuposto de que o Estado era 

o maior alocador de recursos, o que garantia a ordem interna e segurança externa, com 

objetivos sociais de justiça e equidade.  

Observa Behring (2008, p.178) que “a reforma passaria por transferir para o 

setor privado atividades que podem ser controladas pelo mercado, a exemplo das 

empresas estatais”. A este fenômeno a autora denomina de publicização da reforma que 

atingiu diretamente os setores sociais. O Estado reduziu a prestação destes serviços e se 

manteve enquanto regulador e provedor reforçando a governance por meio de um tipo 

ineficiente e rígido de administrar.  

Analisando o projeto reformista de Bresser Pereira notamos que o mesmo não 

foi de todo bem-sucedido (ABRUCIO, 2011; BEHRING, 2008). O governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) não apoiou a reforma ampla da administração do Estado 

brasileiro conforme PDRAE e preferiu dar atenção às ações do campo econômico, porém, 

 

[...] seu desempenho foi essencial para reconstruir a máquina pública federal, 
desarrumada e fragilizada desde os estertores do regime militar, aumentando a 
capacidade de gestão da União. É possível dizer, sem nenhum exagero, que a 
reorganização da administração pública foi essencial para o sucesso de várias 
políticas públicas dali para diante, que ganharam sustentação para formular e 
acompanhar os programas, ação esta que foi, em boa medida, continuada pelo 
Governo Luís Inácio Lula da Silva (ABRUCIO, 2011, p.122). 

 

Os elementos da reforma do Estado afetaram a configuração do federalismo 

brasileiro, visto que o Estado foi perdendo parte de seu poder econômico “com as 

transformações estruturais do sistema produtivo capitalista” (ABRUCIO; COSTA, 1998, 

p.2), deixando de investir em áreas prioritárias como a educação, passando a 

responsabilidade de oferta para os municípios que são obrigados pelo pacto federativo a 

investir nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) neste setor.  

Foi um período em que os governos estavam com poucos recursos e 

consequentemente com pouco poder, restando apenas enfrentar a crise pela opção da 

reforma do Estado (ABRUCIO; COSTA, 1998; ABRUCIO, 1998; ABRUCIO, 2005a). 

No entendimento de Bresser Pereira (2000, p.55), “[...] a Reforma Gerencial da 

administração pública brasileira iniciada em 1995 pode ser hoje considerada um projeto 

bem sucedido, principalmente em termos de definição institucional [...]”. 

No cenário da reforma de 1990, a descentralização contida na Constituição 

de 1988 criou um federalismo compartimentalizado quando acentuou a municipalização 

da educação. A maioria dos municípios brasileiros não possuíam recursos para esta nova 
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demanda (ABRUCIO, 2005a). Este tipo de federalismo presente no início da década de 

1990 é o mais perverso no terreno das políticas públicas. Questão vista por Elazar (1995, 

1987) e Pierson (2000), que concordam ao dizer que uma federação para dar certo precisa 

do entrelaçamento dos entes federados, não da fragmentação destes. 

Além destas sinalizações, a política de reforma tributária veio mexer com os 

jogadores do federalismo no Brasil, obrigando o sistema brasileiro a adquirir 

características do que Lijphart (1999) denominou de consocialismo: partilha do poder e 

sua delegação, mediante o poder de veto (veto players).  

A nova proposta do governo reformado atendeu uma agenda que reflete o 

consenso da utilização dos recursos indiretos para não inibir os investidores do mundo 

globalizado. Este cenário é onde um novo modelo de coordenação federativa foi edificado 

no caso brasileiro, refazendo as instituições do Estado, criando novas formas de gerência 

para a organização, conhecido como novo gerencialismo (CLARKE; NEWMAN, 1997; 

CLARKE et.al., 1994; CLARKE et.al., 2000; LYNCH et. al., 2012).  

Segundo os autores, tem acontecido a reconfiguração do público e do privado: 

uma nova estratégia política de reconstrução do Estado, com a introdução do novo 

gerencialismo. Estas questões estão presentes na reforma do Estado brasileiro quando se 

propõe superar o modelo de gestão burocrático em detrimento de um mais gerencial. 

Neste sentido, as minuciosidades brasileiras devem ser vistas sob o prisma do capitalismo 

global, novo imperialismo que dita as regras aos países em desenvolvimento (HARVEY, 

2005), culminando na reforma do Estado de 1990.  

A nova gestão pública foi a “fórmula” para tornar o Estado mais eficaz. A 

crise política do Estado em 1990 deu origem à quebra da legitimidade democrática nos 

países latino-americanos (PEREZ, 1994). A ruptura se justifica em virtude do centralismo 

nestes países e a solução foi descentralizar a educação, trazendo accountability e 

performance aos sistemas educativos.   

Farenzena (2010), ao observar a função redistributiva da União após a 

reforma do Estado, evidenciou que as políticas federais de assistência financeira58 

possuíam tendência focalizada que incidiam em dimensões das desigualdades sociais e 

educacionais, mesmo com a proclamada descentralização.  

O gasto público em educação era questionável, por haver “insuficiência de 

recursos para implementar políticas universalizantes que tenham resultados 

                                                                 
58 As políticas vistas pela autora foram PNAE, PDDE, FUNDEB, PNATE, Brasil Alfabetizado e 
PROINFANCIA. 
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redistributivos e para que as focalizações surtam efeitos de equalização de oportunidades 

educacionais” (FARENZENA, 2010, p.1). Diante do discurso de qualidade, equidade e 

federalismo na forma de regime de colaboração para melhoria da educação básica, 

observa-se que o gasto da União na educação é pequeno.  

A reforma do Estado, ao repactuar o regime de colaboração por meio da 

descentralização tributária tanto na era Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) como 

na de Luís Inácio da Silva (2003-2010), forma um federalismo de atuação coordenada, 

teoricamente. Na prática, a responsabilização não implicou em descentralização das 

políticas sociais em termos financeiros. A reforma do Estado brasileiro teve como 

principal consequência ao federalismo cooperativo proposto na Constituição Federal de 

1988 o desvirtuamento da descentralização (que foi na realidade desconcentração, 

compatível com a centralização de poder), a responsabilização dos municípios e estados. 

O controle por parte da União, que não abdicou do centro de poder, tão 

somente transferiu competências, mantendo a forma hierárquica na tomada de decisão 

das políticas de gestão da educação, continuando no modelo de federalismo dependente 

proposto em Wright (1978). Se caracterizando demos constraining, na qual a União é 

quem constrange seus subgovernos nacionais e não o contrário, como previa a tese de 

Stepan (1999) para estados federados como o Brasil. 

Na educação, “as desigualdades horizontal e vertical de capacidade de gasto 

da federação brasileira implicam diferenças na carreira e no salário dos professores” 

(ARRETCHE, 2004, p.23). Mudanças e práticas diferenciadas dentro da federação são 

aspectos difíceis de explicar e compreender o funcionamento dos sistemas políticos 

federais “para além dos seus aspectos meramente formais e legais” (SOUZA, 2001, p.10). 

As políticas educacionais ao longo do período de 1980-1990 tiveram 

influência da mundialização do capital (CHESNAIS, 2000). Sendo a educação difundida 

como área fundamental a ser desenvolvida para a redução da pobreza social nas regiões 

menos desenvolvidas por meio do financiamento dos capitais globais (BM, FMI, BIRD 

dentre outros) no sentido de unificar a educação destas regiões, introduzindo o famoso 

“peer review” 59, alterando a forma de gestão local em termos de políticas educacionais.  

Concordamos com Cabral Neto (2011, p.265) quando o autor afirma que “O 

desafio de promover a eficiência pública não pode se reduzir a um problema estritamente 

                                                                 
59 Revisão por pares. 
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gerencial, tampouco recorrer à responsabilização pelos resultados como a única solução 

para promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos”.  

O Brasil ao construir o PDRAE e aplicá-lo ampliou a dívida dos estados e 

municípios gerando nestes uma crise fiscal cuja saída foi a descentralização das políticas 

sociais para a sociedade, fazendo as avaliações externas serem centrais como forma do 

Estado se manter no controle sobre os processos que antes eram de sua responsabilidade, 

acentuando um federalismo do tipo centralizador ou modelo de coalizão60. 

 

 

1.5 O FEDERALISMO BRASILEIRO E A REPERCUSSÃO NO CAMPO 

EDUCACIONAL (1995-2002) 

 

 

A partir do movimento da reforma, se observa que os posicionamentos 

políticos de países como o Brasil revelam um deslocamento no seu sistema político, em 

que a direita61 ou a nova direita se apresenta para o social sob a premissa da cidadania 

ativa62. Com um novo padrão de sociabilidade e repolitização da política no Brasil temos 

a inserção, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de uma 

convencionada pedagogia da hegemonia63 em termos educacionais. 

Encontramos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

nº 9.394/96 princípios da nova gestão pública como a flexibilização, e o estabelecimento 

do federalismo administrativo preconizado nas Emendas Constitucionais (EC) nº 14/96 e 

nº 19/98. O governo de Fernando Henrique Cardoso cumpriu a normativa constitucional 

ao promulgar a nova LDBEN no ano de 1996.   

O regime de colaboração passou a ser prioritário a partir da Constituição 

Federal de 1988. O governo federal, no período em análise, disponibilizou instrumentos 

                                                                 
60 Modelo explicitado no início do capítulo a partir das ideias de Riker (1964). Podemos dizer também que 
é um modelo dependente nos moldes de Wright (1978). 
61 Conforme Neves e Martins (2010) a política hoje em dia está localizada em um plano que vai além das 
formas clássicas direita e esquerda, visto que a nova social democracia apresenta seu projeto político a 
partir da chamada Terceira Via. Deste modo, cada vez mais a “direita” se apresenta para o social e a 
“esquerda” para o capital, como produto da repolitização da política que cria um novo padrão de 
sociabilidade que reduz o nível de consciência política coletiva. 
62 A cidadania ativa é uma premissa da Terceira Via, que responsabiliza os sujeitos na resolução dos 
problemas coletivos que eram de responsabilidade do Estado. O indivíduo é responsabilizado pela questão 
social. 
63 Segundo Neves e Martins (2010, p.24) a nova pedagogia da hegemonia é “[...] uma nova dimensão 
educativa do Estado capitalista. Sua principal característica é assegurar que o exercício da dominação de 
classe seja viabilizado por meio de processos educativos positivos”. 
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normativos para que sua efetivação fosse garantida: a LDBEN nº 9.394/96, Lei do 

FUNDEF nº 9.424/96, Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei nº 10.172/2001.  

O processo que deu origem a LDBEN nº 9.394/96 é anterior ao governo de 

Fernando Henrique Cardoso, por meio do Projeto de Lei (PL) nº 1.258 de 1988 do 

Deputado Otávio Elísio. O projeto original de 1988 deu lugar ao substitutivo proposto 

pelo Senador Darcy Ribeiro de nº 101/93, originário da Câmara Federal e com 

modificações feitas pelo referido Senador.  

O PL nº 1.258 de 1988, constituído a partir das discussões com a sociedade, 

afirma que: “[...] o projeto está fundamentado no estudo elaborado pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), apresentado durante a 

XI Reunião Anual da Instituição realizada em Porto Alegre, de 25 a 29 de abril do corrente 

ano” (BRASIL, 1988, p.4270, Diário do Congresso Nacional, Seção I).  

No PL nº 1.258 de 1988 o fundamento basilar é atender ao disposto na 

Constituição de 1988, e fixar as diretrizes e bases da educação nacional. Neste sentido, 

em termos de regime de colaboração encontramos: 

 

Art. 5º Haverá no país um sistema nacional de educação constituído pelos 
vários serviços educacionais desenvolvidos no território nacional, 
intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente, conforme 
o disposto na presente lei. 
Art. 6º O sistema nacional de educação articulará as redes federal, estadual, 
municipal e particular nos diferentes graus, modalidades e tipos de educação. 
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, organizarão 
em regime de colaboração, a educação pública, com observância da presente 
lei (BRASIL, 1988, p.4267). 

 

O projeto estabelecia as competências de cada nível de governo para 

cumprimento do regime de colaboração preceituado no Art. 211 da Constituição Federal. 

O PL, em seu Art. 58, reafirmava o texto constitucional em que a União aplicaria na 

educação nunca menos de 18% (dezoito por cento), estados, municípios e distrito federal 

nunca valor menor ao de 25% (vinte e cinco por cento), cumprindo o disposto no Art. 212 

da CF. A normativa do regime de colaboração no PL nº 1.258 de 1988 é tímida, se 

configurando apenas nos Arts. 5, 6, 7, 61 e 62, não esclarecendo como se daria a forma 

de colaboração entre os subgovernos nacionais.  

O PL nº 1.258 de 1988 recebeu várias emendas e seguiu sem aprovação até o 

ano de 1993, quando o Senador Darcy Ribeiro, em uma manobra que visou aprovar um 

texto mais propício aos anseios da reforma, o substituiu pelo PL nº 101/93 do então relator 

Deputado Cid Sabóia. Apesar de manter o número originário da Câmara, o PL nº 101/93 
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trazia nova redação dada pelo Senador Darcy Ribeiro, cujo resultado foi a aprovação em 

17 de dezembro de 1996, sendo convertido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, sancionada em 20 de dezembro de 1996 pelo presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso. 

A LDBEN nº 9.394/96 no Art. 3º fala da garantia do padrão de qualidade do 

ensino público que só seria possível dentro de uma coordenação federativa cooperativa. 

Para sua efetivação estabelece por meio das normativas dos Arts. 9, 10 e 11 as funções 

prioritárias de atuação em cada esfera de governo, tentando atender ao Art. 211 da 

Constituição Federal.  Os artigos em tela trazem:  

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 
[...] 
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva; 
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;  
Art. Art. 10º. Os Estados incumbir-se-ão de: 
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 
Art. 11º. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União 
e dos Estados; (BRASIL, 1996a). 

 

Para efetivação da colaboração a LDBEN nº 9.394/96 propõe, nos Arts. 5 e 

8, a organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração:  

 

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo64. 
§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e 
com a assistência da União: 
I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os 
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso65; 

                                                                 
64 Recentemente este artigo teve sua redação alterada pela Lei nº 12.796 de 2013 retirando a legalidade do 
regime de colaboração entre os entes, o que se considera um retrocesso em virtude da colaboração ser 
condição para a melhoria da educação no Brasil. 
65 Esta é a antiga redação que estabelecia o regime de colaboração entre os entes federados para a garantia 
do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. 



89 

[...] 
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, 
em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei 
(BRASIL, 1996a, grifos nossos). 

 

A ação supletiva da União, a partir da reforma de Estado em 1990, com base 

nos Arts. 75 e 76 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, constitui uma 

intervenção reguladora com intenção de “equalizar” as oportunidades de educação no 

país. Os artigos que atendem às preocupações liberal-progressista da sociedade brasileira 

aludem a questão:  

 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida 
de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o 
padrão mínimo de qualidade de ensino. 
§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público 
que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do 
respectivo Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios em favor da 
manutenção e do desenvolvimento do ensino. 
§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão 
entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão 
mínimo de qualidade. 
§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos § 1º e 2º, a União poderá fazer a 
transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado 
o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. 
§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na 
área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o 
inciso V do art. 11 desta Lei, em número inferior à sua capacidade de 
atendimento. 
Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará 
condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais 
(BRASIL, 1996a). 

 

No federalismo brasileiro, o regime de colaboração é entendido como 

possibilitador da qualidade da educação básica. A Constituição de 1988 reluta em criar 

um Sistema Nacional de Educação e acaba pluralizando os sistemas a partir do Art. 211, 

deixando a LDBEN nº 9.394/96 normatizar esta questão. No tangente aos dilemas 

advindos dos recursos orçamentários, a Constituição ao incorporar o município à 

federação enquanto ente federado mostrou o descompasso dos recursos disponibilizados 

para os governos subnacionais e suas responsabilidades de oferta, mesmo tendo como 

base as transferências intergovernamentais.  
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Encontra-se no texto da LDBEN nº 9.394/96 competências relativas à União 

em que há o reconhecimento de uma ação coordenada e cooperativa com os demais níveis 

de governo, atendendo aos dispositivos estabelecidos constitucionalmente quando 

propõe: 

 
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: 
[...] 
§ 3º A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos 
dos profissionais da educação. 
[...]  
Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para 
o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz 
de assegurar ensino de qualidade. 
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela 
União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, 
considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas 
modalidades de ensino (BRASIL, 1996a). 

 

A falta de coesão entre os subgovernos nacionais é latente quando se observa 

a não instituição do sistema nacional de educação pretendido na Constituição de 1988 e 

presente no PL nº 1.258 de 1988, que já apontava enquanto condição preliminar para o 

bom funcionamento da educação no Brasil a criação de um sistema único de educação 

que se pautasse na colaboração e na ação coordenativa entre os níveis de governo. A não 

instituição de um real sistema nacional de educação se deu, para Abrucio (2010, p.61) em 

virtude da: 

 

[...] falta de um modelo intergovernamental que organizasse o processo de 
descentralização na educação. A municipalização ficou vinculada às 
negociações políticas entre os estados e municípios, sem que houvesse uma 
arena institucional para isto e/ou critérios claros de repasse de funções, de 
modo que este processo dependeu muito mais do jogo de poder federativo para 
além da política educacional em si. Dito de outro modo, não houve incentivos 
financeiros, gerenciais ou de democratização que guiassem a relação entre os 
níveis de governo e sua necessária colaboração. 

 

Para atendimento ao dispositivo do regime de colaboração foi criado no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) o Fundo de Manutenção e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), Lei nº 9.424/96. Previsto no Art.60, § 4º, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 14/96 e ignorado por muito tempo, in verbis: 
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 Art.60, § 4º. A União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios 
ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao 
Fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um padrão 
mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente (BRASIL, 2005, 
p.185).  

 

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 223/95 que deu origem ao 

FUNDEF foi apresentada no plenário da Câmara dos Deputados no dia 23 de outubro de 

1995 com autoria do poder Executivo, que alegou: 

 

A questão da educação nacional, especialmente a da educação básica, constitui 
um dos grandes desafios a serem enfrentados por uma política responsável que 
tenha por objetivo o desenvolvimento social e econômico do País (sic), com 
justiça e equidade. O reconhecimento dessa questão faz com que Vossa 
Excelência elegesse a Educação como uma das cinco grandes prioridades de 
seu Governo. 
As obrigações do Estado para com o setor educacional foram 
consideravelmente ampliadas pela Cana Magna promulgada em 1988. 
Acolhendo aspirações e interesses de diversos segmentos da sociedade, sem a 
necessária avaliação da efetiva possibilidade da ação governamental, a 
Constituição gerou compromissos que ampliam em muito a complexidade da 
gestão da Educação, nas três esferas do poder público. 
Por outro lado, a mesma Carta não explicita de forma coerente as 
responsabilidades e competências de cada uma das esferas, de forma que o 
cidadão comum saiba a quem cobrar o cumprimento das garantias 
constitucionais (BRASIL, 1995d, p.02604). 

 

Segundo o documento, a indefinição dos papéis de cada subgoverno nacional 

na Constituição Federal de 1988 trouxe como consequência um sistema esfacelado em 

vários outros sistemas que deixam a desejar a qualidade da educação ofertada no país, 

visto que a distribuição dos recursos não é compatível com as responsabilidades 

atribuídas a cada subgoverno. A PEC nº 223/95 destaca que os recursos repassados aos 

municípios por meio das transferências constitucionais não se faziam segundo critérios 

que levassem em conta as necessidades específicas dos subgovernos na educação.  

Segundo a PEC nº 223/95, o papel do Governo Federal é evitar o desequilíbrio 

na repartição de responsabilidades e recursos: 

 

A concepção federativa do Estado nacional, na Constituição em vigor, aponta 
para a desconcentração das ações em favor dos Estados e Municípios e, 
consequentemente, para a função redistributiva dos recursos fiscais 
disponíveis, de sorte a promover maior equidade na capacidade de atendimento 
das demandas sociais em cada Unidade da Federação (sic). Estes princípios 
precisam ser observados também na área da educação, na qual, mais do que 
uma ação supletiva não claramente definida, a União deve atentar para sua 
função redistributiva (BRASIL, 1995d, p.02604). 
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O documento esclarece o tipo de regime de colaboração a ser adotado: a 

desconcentração em detrimento da descentralização, enfatizando os aportes da reforma 

do Estado que prevê aos governos nacionais maior responsabilização aos subgovernos 

sob a premissa da boa governança e centralização da política educacional, em um claro 

modelo de federalismo de coalizão.  

Com esta normativa, a PEC nº 223/95 foi aprovada e convertida na EC nº 14 

de 1996, instituindo o FUNDEF como garantia de distribuição de recursos e de 

responsabilidade entre os estados e seus municípios. O FUNDEF se configurou como 

política de financiamento, conseguindo unir dois instrumentos que antes pareciam estar 

separados na Constituição de 1934: a vinculação dos recursos e a política de fundos 

(MARTINS, 2010).  

A partir do FUNDEF há um intenso processo de municipalização da educação 

no Brasil como parte de uma política de desconcentração, responsabilização e 

performatividade que tinha por discurso a eficiência dos sistemas municipais de ensino. 

Este fundo contábil não conseguiu resolver os problemas da educação brasileira em 

virtude de contemplar apenas o ensino fundamental, deixando parcela da sociedade 

descoberta de recursos nos outros níveis de ensino. 

O primeiro passo para que a educação brasileira fosse objeto de capitais 

mundiais foi a centralização das políticas educacionais por parte do Ministério da 

Educação (MEC). A EC nº 19/98, ao enxugar o Estado, abriu espaço para a retirada deste 

em áreas prioritárias sob o julgo de abertura aos consórcios públicos. Esta proposta foi 

formulada no ano de 1995, cujo projeto apontava a característica de personalidade 

jurídica, com a previsão dos subgovernos nacionais executarem em cooperação a gestão 

associada de serviços públicos, o que daria maior eficiência aos serviços prestados e um 

custo menor.  

Na exposição de Motivos Interministerial nº 49 de 18 de agosto de 1995, que 

acompanha a Mensagem nº 886 de 23 de agosto de 1995 do presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, verificamos que o objetivo da proposta de reforma foi a 

modificação do Capítulo Constitucional da Administração Pública e acréscimo de normas 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC), bem como o 

estabelecimento de normas de transição (BRASIL, 1995b).  

O conteúdo da PEC nº 173/95, posteriormente convertida em Emenda 

Constitucional nº 19/98, parte da prerrogativa de um Estado em crise, cuja estagnação 

econômica já fazia quinze anos, apresentando-se sob múltiplas facetas: “como crise fiscal, 
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crise do modo de intervenção do Estado na economia e crise do próprio aparelho estatal” 

(BRASIL, 1995b, p.18852). 

O documento expõe que a capacidade administrativa do Estado estava 

deteriorada, prevalecendo um enfoque equivocado que levou ao desmonte do aparelho 

estatal e de seu modelo de gestão burocrático. Sob este aspecto, o Brasil, entenda-se 

governo federal, vê a reforma administrativa enquanto um componente indissociável do 

conjunto de mudanças propostas à sociedade brasileira.  

Estas mudanças, conforme a PEC nº 173/95, iriam conduzir a reestruturação 

do Estado, a redefinição de seu papel e de sua forma de atuação para que o Brasil pudesse 

alcançar o equacionamento consistente e duradouro para a crise em ascensão. Justifica 

que:  

 

O revigoramento da capacidade de gestão, de formulação e implementação de 
políticas nos aparatos estatais será determinante para a retomada do 
desenvolvimento econômico e o atendimento às demandas da cidadania por 
um serviço de melhor qualidade. Além disso o aumento da eficiência do 
aparelho do Estado é essencial para a superação definitiva da crise fiscal. 
A revisão de dispositivos constitucionais não esgota a reforma administrativa, 
mas representa etapa imprescindível ao seu sucesso, promovendo a atualização 
de normas, cooperando à remoção de constrangimentos legais que hoje 
entravam a implementação de novos princípios, modelos e técnicas de gestão 
(BRASIL, 1995b, p.18852). 

 

O texto faz alusão aos termos consagrados na reforma de 1990: eficiência, 

revigoramento da capacidade de gestão, dentre outros. Ao proclamar a necessidade de 

revigorar a capacidade de gestão, a PEC nº 173/95 mostra que o Estado iria se retirar de 

alguns setores para poder ser mais eficiente e eliminaria o modelo de gestão burocrático, 

se baseando em um gerencial. Para tanto, o federalismo contido na Carta de 1988 

precisava ser revisionado, implementando novos princípios, modelos e técnicas de gestão, 

em detrimento dos que estavam contidos na legislação por estes serem causadores de 

certos “constrangimentos” legais.  

Para o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o modelo de 

gestão do federalismo brasileiro adotado pela Constituição de 1988 orientou-se por uma 

concepção de administração pública verticalizada, hierárquica e rígida que “favorece a 

proliferação de controles muitas vezes desnecessários” (BRASIL, 1995b). Se esperava a 

partir da reforma administrativa alcançar alguns objetivos “positivos” para o federalismo 

brasileiro: 
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• Incorporar a dimensão de eficiência na administração pública: o 
aparelho de Estado deverá se revelar apto a gerar mais benefícios, na forma de 
prestação de serviços à sociedade, com os recursos disponíveis, em respeito ao 
cidadão contribuinte; 
• Contribuir para o equilíbrio das contas públicas: as esferas de Governo 
que enfrentam desequilíbrio das contas públicas disporão de maior liberdade 
para a adoção de medidas efetivas de redução de seus quadros de pessoal, 
obedecidos critérios que evitem a utilização abusiva [...] de tais dispositivos; 
• Viabilizar o federalismo administrativo: a introdução de novos 
formatos institucionais para gestão em regime de cooperação dos serviços 
públicos, envolvendo a União, Estados Distrito Federal e Municípios e a 
remoção de obstáculos legais à transferência de bens e de pessoas, 
aprofundarão os preceitos do federalismo na administração pública, 
particularmente no que tange à descentralização dos serviços públicos; 
• Romper com formatos jurídicos e institucionais rígidos e 
uniformizadores: a reforma constitucional permitirá a implantação de um novo 
desenho estrutural na Administração Pública brasileira que contemplará a 
diferenciação e a inovação no tratamento das estruturas, formas jurídicas e 
métodos de gestão e de controle, particularmente no que tange ao regime 
jurídico dos servidores, aos mecanismos de recrutamento de quadros e a 
política remuneratória; 
• Enfatizar a qualidade e o desempenho nos serviços públicos: a 
assimilação pelo serviço público da centralidade do cidadão e a importância da 
continua superação de metas de desempenho conjugada com a retirada de 
controles e obstruções legais desnecessários, repercutirá na melhoria dos 
serviços públicos (BRASIL, 1995b, p.18852). 

 

O documento é esclarecedor quanto ao tipo de federalismo que o Brasil 

passaria a ter a partir da sua aprovação, além de prescrever a eficiência, eficácia e 

enxugamento do Estado. O regime federativo admitiria novos formatos institucionais para 

a gestão de políticas sociais em regime de cooperação entre os subgovernos nacionais e a 

União. É a abertura não só para a descentralização das políticas sociais entendida como 

desconcentração. Centralização de poder por parte da União, que agora instituiria o 

controle por meio de metas, accountability e performatividade66, com o aprofundamento 

do federalismo na administração pública.  

A PEC nº 173/95 ao admitir novos formatos institucionais para o federalismo 

brasileiro deu abertura à chamada Terceira Via. Como proposta para entrada da Terceira 

Via no modelo federativo cooperativo brasileiro temos: 

 

Art. 9° São acrescentados ao Título das Disposições Transitórias 
Constitucionais Gerais, após o art.246, quatro artigos com a seguinte redação: 
Art.247 Para o fim de implementar de modo coordenado funções e serviços, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer entre 
si: 

                                                                 
66 Ball e Gewirtz (2011) destacam que o novo gerencialismo introduzido na gestão pública trouxe o aumento 
da responsabilidade democrática, entendida como accountability em que os sistemas educacionais atuam 
como verdadeiras empresas. Este processo de accountability traz a ênfase do indivíduo em oposição ao 
coletivo criando o culto a performance (desempenho), performatividade, facilitados pelo enfraquecimento 
do sindicalismo em todo o mundo. 
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I-consórcios públicos para a gestão associada de um ou mais serviços, 
inclusive mediante a instituição de órgãos e entidades intergovernamentais; 
II-convênios de cooperação para execução de suas leis, serviços ou funções; 
III-convênios para transferência total ou parcial de encargos e serviços, 
estabelecendo a lei complementar critérios para a incorporação, remuneração 
ou cessão de pessoal, bens e instalações essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos (BRASIL, 1995b, p.18850). 

 

Os consórcios podem ser constituídos com pessoa jurídica de direito privado 

(a chamada sociedade civil) ou Terceira Via: “[...] a Terceira Via advoga que ‘o novo 

Estado democrático’ não pode ser mantido como burocrático e sufocante. Não pode ser 

nem Estado mínimo nem Estado máximo, mas sim um Estado ‘forte’ ou um Estado 

‘necessário’” (LIMA; MARTINS, 2005, p.51, grifos das autoras).  

Chama atenção o texto final, convertido na EC nº 19/98, instituir a figura do 

consórcio público e não um consórcio administrativo ou só consórcio. A normativa 

constitucional ficou a partir da referida emenda com a seguinte redação:  

 

Art.241 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 
por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 2005, p.135). 

 

O dispositivo dado ao Art. 241, por meio da EC nº 19/98, altera o desenho 

federativo da Constituição de 1988 deixando explícita a possibilidade de criação de 

formas de coordenação e cooperação, e mesmo pactuação entre a União e os subgovernos 

nacionais no desenvolvimento da prestação dos serviços sociais, dentre os quais a 

educação.   

Ao mesmo tempo, cria para o federalismo brasileiro um problema de shared 

decision make (problema de decisão conjunta) por ser possibilitador de uma Relação 

Intergovernamental (IGR) interdependente em que as esferas de poder possuem áreas de 

atuação que podem se justapor aos demais níveis federados. 

A partir da EC nº 19/98 o federalismo brasileiro não se apresenta cooperativo 

conforme preceitua seu conteúdo, mas sim competitivo, colocando em risco o pacto 

federativo ao possibilitar a administração indireta dos serviços públicos. Neste âmbito de 

Terceira Via, se vê por meio da EC nº 19/98 a gestão de “qualidade” assumindo forma 

nas novas políticas implementadas no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) com os pressupostos gerenciais privados.  
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Outro aspecto a destacar foi a alteração do Art. 6º da Constituição a partir da 

EC nº 19/98 em que há o reconhecimento da educação enquanto direito social, conforme 

disposto na seção anterior. Com a mudança, a educação aparece enquanto um direito de 

ordem social, que tem por objetivo garantir condições materiais ao cidadão para que possa 

gozar dos outros direitos.  

A educação colocada como direito social pela EC nº 19/98 exige do Estado 

uma intervenção que assegure critérios de distribuição por meio da atuação estatal para 

que se possa diminuir as desigualdades sociais, ponto de partida da própria Constituição 

Federal de 1988. Mais uma vez, notamos o gerencialismo na área “[...] a educação fica 

exposta às forças do mercado e passa a ser, cada vez mais, exigida em termos de 

apresentação resultados mensuráveis, bem como em relação a submeter-se ao controle 

social” (MOREIRA, 2014, p.41).  

Outro marco regulatório do regime de colaboração foi o Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001. Segundo Martins (2010) os planos historicamente 

desde a era Keynes são formas de operacionalizar as políticas públicas. No caso em 

análise, o PNE nº 10.172/2001 aprovado após a implementação do FUNDEF foi 

considerado um avanço ao regime de colaboração.  

O PNE (2001-2010) foi proposto pelo Congresso Nacional em 2000 e 

sancionado por Fernando Henrique Cardoso no ano de 2001, convertida na Lei nº 

10.172/2001. Suas origens são marcadas por discussões entre duas versões distintas: uma 

vinda do poder executivo e legislativo, e a outra, da participação popular organizada em 

fóruns nacionais. O texto base incorporou os anseios dos Congressos Nacionais de 

Educação (CONEDS).  

Tem origem no PL nº 4.155 de 1998 proposto pelo Deputado Ivan Valente 

com o seguinte hipotético: 

 

[...] Após três anos do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, a 
crise da educação atinge níveis intoleráveis. A política de desobrigação do 
Estado com a educação pública, gratuita e de qualidade cada vez mais 
excluindo crianças, jovens e adultos da escola e aprofundando as desigualdades 
sociais. 
A sociedade vem discutindo e se organizando para intervir nessa situação, 
promovendo um amplo debate das pesquisas e experiências educacionais, bem 
como construindo propostas concretas em oposição às que os sucessivos 
governos, cada vez mais privatistas, vêm implementando ou tentando 
implementar. Tais propostas são alternativas ao modelo vigente e se 
constituem em um projeto político-pedagógico para a educação brasileira, 
pautado na ética e na participação democrática. 
Elaborado pela Comissão Organizadora do II Congresso Nacional de Educação 
(IICONED), este documento sistematiza, da forma mais fiel possível, os 
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resultados das discussões realizadas nas diferentes instancias organizativas, 
nos diversos eventos programados [...], em todo o país, constituindo-se [...] na 
síntese do esforço coletivo de construção do Plano Nacional de educação [...] 
(BRASIL, 1998, p.05954). 

 

O PL nº 4.155 de 1998 resgatou o processo de participação democrática 

ocorrido quando da elaboração da LDBEN por meio do PL nº 1.258 de 1988, que foi 

derrotado e substituído arbitrariamente pelo PL nº 101/93. Os anseios contidos na 

proposta de Plano Nacional de Educação de 1998 demarca o posicionamento político dos 

educadores em relação à política neoliberal implementada por Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) na área educacional.  

O PL nº 4.155 de 1998 considerou as questões estruturais e conjunturais 

estabelecendo metas de longo prazo e repudiando a prática de planejamento até então em 

vigor: elaborados a partir de gabinetes ministeriais ou comissões contratadas para este 

fim que traziam programas e projetos setoriais pontuais e com enfoque economicista 

(BRASIL, 1998).  

A partir de amplo diagnóstico realizado em todos os níveis e modalidades de 

educação, o documento apresentou a proposta para a organização da educação brasileira 

a partir da constituição do sistema nacional de educação, gestão democrática e 

financiamento.  

Originalmente traz os Arts. 211, 212 e 214 da Constituição Federal e os Arts. 

9 e 10 da LDBEN nº 9.394/96 que preconizam o regime de colaboração brasileiro em 

termos de educação, incitando revogar “toda a legislação que impede ou fere a 

organização e o funcionamento democrático da educação brasileira (Lei nº 9.192/95; Lei 

nº 9.131/9567; Lei nº 9.394/96; Emenda Constitucional nº 14/96; Lei nº 9.424/96; Decreto 

nº 2.208/97; entre outras” (BRASIL, 1998, p.05965). 

                                                                 
67 Esta Lei define como sendo umas das atribuições do Conselho Nacional de Educação (CNE): “Art. 7º O 
Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, 
terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. § 1º 
Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete: 
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação [...]” (BRASIL, 1995c). 
Há uma centralização da política nacional de educação nas mãos do Ministério da Educação (MEC), que a 
partir desta lei exerce a função de poder público federal em matéria de educação, sendo sua responsabilidade 
privativa formular e avaliar a política nacional de educação, prezando pela qualidade da educação e velando 
pelo cumprimento das leis que a regem. 
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O projeto original do PNE sofreu várias alterações e recebeu Mensagem de 

veto presidencial nº 9, de 9 de janeiro de 2001, nos itens que estabeleciam maior regime 

de colaboração e financiamento da educação por parte da União: 

 

[...] 
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão 
manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: 
[...] 
Item 11.3, subitem 1. 
"1. Elevação, na década, através de esforço conjunto da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao 
PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os 
recursos devem ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5% do PIB, nos quatro 
primeiros anos do Plano e de 0,6% no quinto ano." 
[...] 
Item 11.3, subitem 7. 
"7. Orientar os orçamentos nas três esferas governamentais, de modo a cumprir 
as vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de dois 
anos, em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por aluno, que 
correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
nacionalmente." [...] (BRASIL, 2001a, p.20, grifos do autor). 

 

Após aprovação, o PL nº 4.155 de 1998 foi transformado na Lei nº 

10.172/2001. Possui em seu marco regulatório o regime de colaboração: “Art.3º A União, 

em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil, 

procederá avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação” 

(BRASIL, 2001b).  

O PNE transfere as funções gerenciais da União para os subgovernos 

nacionais e também para a sociedade civil:  

 

Na distribuição de competências referentes à educação infantil, tanto a 
Constituição Federal quanto a LDB são explícitas na corresponsabilidade das 
três esferas de governo Municípios, Estados e União e da família.  
A articulação com a família visa, mais do que qualquer outra coisa, ao mútuo 
conhecimento de processos de educação, valores, expectativas, de tal maneira 
que a educação familiar e a escolar se complementem e se enriqueçam, 
produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas. Quanto às 
esferas administrativas, a União e os Estados atuarão subsidiariamente, porém 
necessariamente, em apoio técnico e financeiro aos Municípios, consoante o 
art. 30, VI da Constituição Federal (BRASIL, 2001b). 

 

O PNE (2001-2010) enfatiza ser de responsabilidade dos municípios a oferta 

e garantia da educação infantil e do ensino fundamental, colocando uma atuação 

subsidiária da União e estados, definindo seu posicionamento de Estado avaliador quando 

normatiza no Art. 3º que procederá avaliações periódicas para a implantação do plano. 
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Centraliza a tomada de decisão quando no mesmo artigo, § 2º, se resguarda 

ao direito de baixar medidas legais para eventuais deficiências ou distorções, denotando 

um federalismo de coalização, conforme caracterizou Riker (1964). O Estado avaliador 

se destaca no texto do PNE: “Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação 

e estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do 

Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2001b). 

O PNE (2001-2010) teve maior parte de sua vigência durante o governo Luís 

Inácio da Silva (2003-2010). A lei que o normatiza (Lei nº 10.172/2001) determinou a 

articulação da União com as demais esferas de governo, porém, quase nada foi feito. O 

MEC da gestão do Partido dos Trabalhadores (2003-2010) desconsiderou o PNE, 

argumentando que este possuía um número de metas muito grande (295 no total). 

Considerou algumas inatingíveis, dentre estas, a melhoria da qualidade do ensino em 

todos os níveis (DOURADO, 2011). O argumento demonstra o descaso do governo 

petista por esta política.  

Dourado (2010, p.684-685) ao avaliar o PNE (2001-2010) encontra limites 

estruturais e conjunturais do mesmo: 

 

[...] o PNE aprovado contou, ainda, com significativas restrições à gestão e ao 
financiamento da educação, em função de nove vetos presidenciais ao que fora 
delineando. Como lógica e concepção política decorrentes desse processo, 
presenciamos a interpenetração entre as esferas pública e privada sob a égide 
do mercado, o que, na prática, abriu espaços para a consolidação de novas 
formas de privatização da educação, sobretudo da educação superior. 
O PNE, apesar de apresentar metas de amplo alcance, indicando grandes 
desafios para a melhoria da educação nacional, configurou-se como plano 
formal, marcado pela ausência de mecanismos concretos de financiamento. 
[...] Esse cenário é revelador de um dos seus grandes limites estruturais. 

 

A conjuntura originada nos marcos da Constituição de 1988 desencadeou a 

“necessidade” de uma reforma de Estado, bem como a consolidação da democracia, 

ligados diretamente a um pacto federativo cooperativo/coordenado que não restringisse 

demasiadamente a autonomia dos governos subnacionais (poderes locais). Com a reforma 

de 1990, o federalismo brasileiro aglutinou mecanismos que alteraram a Constituição 

Federal e incorporaram o federalismo administrativo marcado pela desresponsabilização 

da União e centralização das políticas educacionais.  

Com vistas a finalizar as argumentações do capítulo, mostramos que não se 

pode analisar o federalismo brasileiro e seus impactos no regime de colaboração para área 

da educação sem articular a análise da reforma de Estado, cujos aportes estão dados pelo 
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novo gerencialismo que impõe modelos de políticas a serem seguidos em países em 

desenvolvimento como os da América Latina. 

Procuramos demonstrar por meio das análises feitas pelas literaturas 

nacionais e internacionais as características do federalismo no Brasil e mesmo fora deste. 

Deste modo, argumentamos que o federalismo brasileiro é marcado por tensões de 

centralização versus descentralização, não se materializando em um federalismo 

cooperativo ou interdependente. 

O modelo de federalismo adotado no período de 1891 a 2002 se apresentou 

muito mais por um modelo de coalização ou de autoridade dependente, conforme as 

características apresentadas pela literatura internacional, do que um modelo não 

centralizado baseado no self rule plus shared rule, de auto compartilhamento e 

autogoverno, em que os níveis federados não se sobrepõem, facilitando o exercício 

político do poder.  

A melhoria da educação básica pretendida em documentos como a 

Constituição Federal de 1988 e seu marco regulatório, bem como suas Emendas 

Constitucionais nº 14/96 e 19/98, o PL nº 1.258 de 1988, PL nº 4.155 de 1998, é 

diretamente afetada pela configuração dada pelos atores que a executam. O pacto político 

da descentralização requer maior compromisso com as desigualdades sociais e regionais 

para o alcance de uma educação pública de qualidade como premissa do federalismo 

brasileiro assentado nos marcos legais dispostos no capítulo.  

Constatamos por meio das análises apresentadas no capítulo 1 que o 

federalismo brasileiro não se materializa nos aportes de Elazar (1987) de autogoverno e 

auto compartilhamento (self rule plus shared rule) e nem nos de Wright (1978) quando 

propõe a autoridade interdependente. Este quadro de federalismo de coalização, 

dependente e centralizador possui uma continuidade por meio das políticas educacionais 

adotadas no governo de Luís Inácio da Silva (2003-2010), conforme os argumentos 

expostos no capítulo 2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

*********************************************** CAPÍTULO 2 
 

 

2 A POLÍTICA EDUCACIONAL NO GOVERNO LUÍS INÁCIO DA SILVA 

(2003-2010) – ANTIGOS E NOVOS DESAFIOS DO FEDERALISMO 

BRASILEIRO  

 

 

 Após oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

marcados por políticas focalizadas e fragmentadas tanto para a economia como para a 

educação, o Brasil começou o ano de 2003 com a esperança de novos tempos com a 

eleição de Luís Inácio da Silva para presidência da República. Neste sentido, o capítulo 

discute o contexto político e econômico no período de 2003 a 2010 observando quais 

foram as principais iniciativas do governo federal para a consecução do regime de 

colaboração na educação brasileira, presente na Constituição Federal de 1988. 

Em um segundo momento, analisamos o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PMCTE), 

propostos pelo governo federal enquanto novo compromisso para o Brasil na efetivação 

do regime de colaboração, no sentido de promover o federalismo interdependente de 

matriz cooperativa e coordenada.  

Discutimos os marcos legais do Plano de Ações Articuladas (PAR), 

observando quais implicações este plano traz para a gestão educacional dos subgovernos 

nacionais e, por fim, destacamos a arena política do PAR localizando o lugar das 

Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) no processo de tomada de decisão desta 

política educacional, visto que as SEMEDs são representantes do subgoverno nacional na 

efetivação do pacto federativo brasileiro. 

Argumentamos com base na matriz teórica de Stepan (1999) que o Brasil não 

se mostra uma democracia em que seu poder central é constrangido pelos subgovernos 

nacionais, o que contraria a tese de Stepan (1999) sobre as democracias majoritárias 

serem restringidas por seus subgovernos. Como exemplo, o PAR que atua como 

mecanismo center-constraining (constrangedor) que dá força política ao governo federal 

na tomada de decisões sobre a educação no Brasil e no pacto federativo via mobilização 

social. 
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 Utilizamos os modelos teóricos de Elazar (1995, 1987) e Wright (1978), para 

verificar se o PAR pode ser um pacto federativo baseado na cooperação entre 

subgovernos e a União. Compreendemos que o modelo cooperativo exige a existência de 

competências comuns em uma rede de relações intergovernamentais para sua efetivação, 

conforme Wright (1978).  

No caso do PAR, percebemos a instituição do federalismo de coalização no 

qual cada vez mais os municípios são apenas executores de políticas emanadas por parte 

do governo federal. Os estados ficam excluídos do processo de colaboração e até mesmo 

execução das ações propostas pelo PAR a partir dos documentos legais analisados68.  

Tomando por base os fundamentos expostos no capítulo, podemos dizer que 

os estados estão na “antessala” do federalismo brasileiro, cada vez mais centralizador por 

parte da União. No federalismo cooperativo as arenas políticas estão entrelaçadas e se 

baseiam no processo decisório consciente sobre o relacionamento entre os subgovernos 

nacionais. Este tipo de pacto federalista valoriza e assegura os direitos e os deveres dos 

subgovernos, não podendo se subordinarem uns aos outros porque o pacto federativo 

cooperativo/coordenado se propõe garantir a unidade na diversidade. 

Para entender o PAR enquanto uma formulação política utilizamos as 

argumentações de Pierson (1995), que prevê os efeitos do federalismo sobre a criação de 

políticas públicas, influenciando o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. 

Destacamos que as instituições públicas contribuem para a vida política, visto que as 

regras institucionais dos sistemas federativos interferem na formulação das políticas por 

terem características complexas e bidirecionais.  

Deste modo, existem dois mecanismos para a compreensão do PAR enquanto 

possibilitador de um federalismo cooperativo: atenção aos mecanismos demos 

constraining (restrição do poder) e demos enabling (ampliação do poder), e as relações 

intergovernamentais que instituem novos processos políticos. 

 

 

 

 

                                                                 
68 Esta situação ocasionou conflitos e cobranças por parte dos estados perante a União, visto que não foram 
consultados para o empreendimento de tal política. Somente após pressão por parte dos Estados que estes 
foram incluídos enquanto partícipes do PAR. Mesmo assim, sua atuação dentro das normativas desta 
política é tímida. 
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2.1 CONTEXTOS POLÍTICO E ECONÔMICO (2003-2010) – INICIATIVAS PARA O 

REGIME DE COLABORAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foi marcado pelo 

desmonte do aparelho do Estado ao adotar o modelo de gestão gerencial proposto pelo 

MARE no ano de 1995. A ideia geral era a de que reformando o Estado, principalmente 

a partir da privatização das empresas estatais e da reforma da previdência social -  

desprezando-se as conquistas da Constituição de 1988 - o Estado brasileiro entraria em 

uma nova fase de modernidade (BEHRING, 2008).  

É neste contexto de Estado reformado que Luís Inácio da Silva concorre às 

eleições presidenciais para o ano de 2002. No momento de maior força do neoliberalismo 

pelo mundo, particularmente na América Latina, na década de 1990, o Brasil e 

especificamente o Partido dos Trabalhadores (PT) eram vistos pela esquerda mundial 

como fonte de resistência e esperança de mudança política frente ao fracasso econômico 

do modelo neoliberal (PASSARINHO, 2010). 

A eleição presidencial para o ano de 2002 se deu em meio a uma crise da 

chamada governabilidade provocada pela ineficiência do modelo de acumulação 

capitalista para a economia mundial (PASSARINHO, 2010; BORGES NETO, 2003). O 

ano de 2002 era a oportunidade de a nação brasileira deixar para traz os programas de 

ajuste fiscal e as políticas de cunho macroeconômico sugeridas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Tempo de rever as privatizações ocorridas ao longo da década de 

1990, “de se repensar o tipo de inserção externa que o país havia experimentado, 

aprofundando uma medíocre subalternidade às economias mais desenvolvidas” 

(PASSARINHO, 2010, p.15). 

A crise brasileira de 2002 produzida pelo setor financeiro, o novo acordo 

celebrado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso com o FMI, a postura adotada por 

Luís Inácio da Silva em sua campanha eleitoral de 2002 para construir a governabilidade 

e a credibilidade69 colocaram em xeque a esperança de mudança do modelo econômico 

brasileiro, sinalizando a permanência do padrão econômico neoliberal no documento 

                                                                 
69 Grau de confiança que um governo ou um país possui diante da sociedade e dos investidores. 
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denominado Carta ao Povo Brasileiro70, publicado em junho de 2002, denotando que o 

governo petista seria de centro: 

 

Há uma tentativa de reformulação de posicionamento e de imagem com o uso 
de um discurso mais conciliador e ameno, [...] o Partido dos Trabalhadores 
começou a ampliar o diálogo e as parcerias. 
[...] 
Na fase de centro, está o resultado do processo vivido por mais de uma década 
para amadurecer, tanto o candidato, quanto o Partido. [...] Como consequência, 
a imagem reformulada e requintada do candidato aliada a uma forma mais 
suave de expressão acaba marcando a chegada do Partido dos Trabalhadores à 
Presidência da República (PANKE, 2010, p.63). 

 

O Partido dos Trabalhadores mudou de estratégia, investindo na imagem 

conciliatória do candidato Luís Inácio da Silva (PANKE, 2010; BORGES NETO, 2003; 

SICSÚ, 2003), impondo rica campanha eleitoral, cujo investimento inicial foi de R$ 35 

milhões de reais perfilando um patamar de R$ 48 milhões solicitados em autorização ao 

Supremo Tribunal Eleitoral (TSE). Luís Inácio da Silva venceu as eleições “no vácuo 

social deixado pela desarrumação das classes promovida pelos oito anos de FHC” 

(PAULANI, 2003, p.34). No ano de 2002, a quarta candidatura de Luís Inácio da Silva à 

presidência trazia a prerrogativa de um “novo” PT. O partido precisava urgentemente se 

desfazer da imagem radical e apresentar uma mais conciliatória, apelidada de “Lulinha” 

paz e amor (PANKE, 2010).  

Na campanha eleitoral de 2002 aboliram-se os jargões populares de Luís 

Inácio da Silva e evitou-se assuntos polêmicos como ruptura com o FMI e o modelo 

neoliberal de economia brasileira. Isto ocorreu em virtude de haver fortes indícios de que 

Luís Inácio da Silva seria o próximo presidente da república, o que ocasionou o aumento 

significativo da inflação na economia brasileira, chegando a um índice de quase 18% 

(dezoito por cento) em taxa anual (MAGALHÃES, 2010).  

Ficou nítido o temor de que o novo presidente adotasse medidas radicais 

capazes de afetar negativamente a economia brasileira que havia estabilizado apenas a 

partir da adoção do Plano Real no ano de 1994. Temia-se a volta da hiperinflação 

                                                                 
70 Segundo Panke (2010, p.63) a Carta consiste em “um conjunto de princípios que regeriam o governo 
Lula e que explicitam a aproximação com a social democracia”. Esta carta ficou conhecida como “Carta 
aos Banqueiros” ficando evidente ao final do governo Luís Inácio da Silva que este mais preservou o 
modelo neoliberal do que desprendeu-se. Se tornou parte da engenharia neoliberal desconstituindo ainda 
mais o que estava estabelecido no pacto federativo da Constituição de 1988. Implementou ideias do 
mercado financeiro apoderando-se dos fundos públicos, contrariando o que defendia o Partido dos 
Trabalhadores em fase mais radical. 
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associada à figura de Luís Inácio da Silva, cuja militância petista era contrária ao 

neoliberalismo e ao arrocho salarial. Nota-se a mudança de discurso do PT: 

 

O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual 
modelo, reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num passe de 
mágica, de um dia para o outro. Não há milagres na vida de um povo e de um 
país. 
Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e 
aquilo que a sociedade reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer em 
oito anos não será compensado em oito dias. O novo modelo não poderá ser 
produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será 
implementado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla 
negociação nacional, que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a 
um novo contrato social, capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. 
Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos e 
obrigações do país (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002a, p.3, grifos 
nossos). 

 

A partir do discurso de que a transição seria natural e que os contratos e 

obrigações seriam prontamente cumpridos, destaca-se uma posição de centro no discurso 

de Luís Inácio da Silva e do próprio PT. Quando inaugurado o governo petista no ano de 

2003, a equipe financeira conseguiu desacelerar a carga inflacionária, passando a 

economia brasileira a girar em torno de metas de contenção da inflação (MAGALHÃES, 

2010; PAULANI, 2003; ROCHA, 2003). A gestão de Luís Inácio da Silva foi marcada 

pela transição de continuidade e não de rupturas do modelo macroeconômico do governo 

anterior.   

A necessidade de recuperar a credibilidade foi utilizada durante muito tempo 

pelo PT para justificar a manutenção e até mesmo exacerbação da política econômica 

desenvolvida no governo de Fernando Henrique Cardoso. A mudança gradual e 

negociada defendida pelo governo petista era atribuída às turbulências e fragilidades da 

economia brasileira (BORGES NETO, 2003, 2005; ROCHA, 2003; MAGALHÃES, 

2010; PAULANI, 2003; PASSARINHO, 2010).  

No documento de campanha eleitoral de 2002 denominado de “Um Brasil 

para Todos” a ideia de uma criteriosa transição contrapõe-se ao modelo adotado 

posteriormente pelo governo de Luís Inácio da Silva no ano de 2003. O documento 

apontava que a superação das fragilidades da economia política dar-se-ia pela mudança 

de políticas: 

 

A volta do crescimento é o remédio para impedir que se estabeleça um círculo 
vicioso entre juros altos, instabilidade cambial e aumento da dívida pública em 
proporção ao PIB. [...] A superação desses obstáculos à retomada ao 
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crescimento acontecerá por uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos 
hoje e aquilo que a sociedade reivindica (PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, 2002b, p.10). 

 

Outra questão que aos poucos desapareceu do discurso do PT é a noção de 

controle dos fluxos internacionais de capital. A vulnerabilidade externa seria reduzida 

pela criação de um sistema combinado de crédito, políticas industriais e tributárias 

(BORGES NETO, 2003) cujo objetivo seria o de viabilizar as exportações, substituir 

competitivamente as importações e melhorar a infraestrutura (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002b).  

O caráter de transição ou mesmo de ruptura foi transformado totalmente nos 

primeiros meses do governo em 2003, com uma orientação na área econômica que 

mantinha a elevada taxa de juros, reforçando a meta do superávit primário. As Cartas de 

Intenções enviadas ao FMI em fevereiro e maio de 2003 reafirmavam o seguimento do 

modelo anterior de economia. A diferença entre o que o governo fez e aquilo que se 

propôs durante a campanha eleitoral e mesmo em outros momentos de um PT 

extremamente radical está no conceito de transição difundido, cujo esclarecimento deu-

se por oportunidade da posse do Ministro Antônio Palocci: 

 

O tema da transição para um novo modelo despertou, em alguns, perguntas 
sobre o período esperado dessa transição: quando finalmente iríamos iniciar o 
conjunto de políticas que garantam a retomada do crescimento, a geração de 
empregos e a adoção de políticas mais eficazes no enfrentamento dos nossos 
graves problemas sociais? Em outros, o tema da transição despertou ansiedade 
sobre o que viria depois dessa fase inicial. Especulou-se sobre o fim dos 
superávits primários, o fim das metas de inflação e do regime de câmbio 
flutuante ou a adoção de medidas não convencionais e inventivas na condução 
da política macroeconômica. 
A essas legítimas perguntas respondemos de forma inequívoca: o novo regime 
já começou. A boa gestão da coisa pública requer responsabilidade fiscal e 
estabilidade econômica. O governo que ontem se encerrou tem méritos nesse 
tema, o que não nos constrange reconhecer. Porém, este não é um patrimônio 
exclusivo seu, assim como não o será na nossa administração. Qualquer 
programa econômico que busca sustentabilidade, deve ter os pilares da 
responsabilidade e da estabilidade como base essencial de sustentação. 
Reassumimos aqui o que temos dito ao longo dos últimos seis meses desde que 
o Presidente Luís Inácio da Silva lançou a "Carta ao Povo Brasileiro": vamos 
preservar a responsabilidade fiscal, o controle da inflação e o câmbio livre 
(PALOCCI, p.1-2, 2003a). 

 

 Tomando o discurso do Ministro Antônio Palocci enquanto parâmetro, 

evidencia-se a defesa de uma política econômica ortodoxa que iria se apoiar em pilares 

como estabilidade econômica e responsabilidade fiscal, discurso típico de governos de 
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centro que primam pelo controle da inflação e câmbio livre, ou seja, ortodoxia enquanto 

regra primeira da política econômica brasileira.  

Dando continuidade ao governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

Luís Inácio da Silva (2003-2010) tomou medidas que afetaram principalmente a área 

social do país, apesar de haver divergências neste sentido (PASSARINHO, 2010; 

LEHER, 2010; ROCHA, 2003). O maior destaque é o bolsa-família71, existente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso e ampliado no governo Luís Inácio da Silva. 

Aos poucos, a sociedade brasileira viu tornar-se discurso de campanha a 

necessidade de mudança. O novo governo federal iniciado no ano de 2003 adotou um 

caminho na contramão do que era esperado por um governo de esquerda: implementando 

posições neoliberais com elevação do superávit72 primário, restrição de crédito e 

manutenção de juros reais elevados, fazendo com que o país continuasse em recessão e 

com instabilidade da taxa de câmbio (COUTINHO, 2003). Se no âmbito econômico 

ocorreu a continuidade da política neoliberal, na educação a inércia foi a mesma do 

governo anterior: a educação brasileira continuou a ser foco de políticas focalizadas e 

paliativas (PASSARINHO, 2010; LEHER, 2010; ROCHA, 2003; COUTINHO, 2003).  

A educação no governo Luís Inácio da Silva manifesta a mesma contradição 

da área econômica, uma vez que o PT fez aliança com setores dominantes73 para que estes 

pudessem interferir na educação brasileira (LEHER, 2010), incorporando a agenda do 

“Movimento Todos pela Educação” no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Conforme Panke (2010), o discurso de Luís Inácio da Silva defendia uma 

educação na qual haveria a existência de igualdade de oportunidades, o que demandava 

uma ruptura com o atual modelo de acumulação capitalista: “No meu governo nós 

construiremos um Brasil sem preconceito. Onde negros e brancos, mulheres e homens, 

                                                                 
71 O Bolsa Família existia no governo de Fernando Henrique Cardoso com o nome de bolsa escola. É um 
programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o país, instituído com novo nome “Bolsa família” pelo Decreto nº 5.209/2004 que 
estabelece a gestão do programa descentralizada entre a União, Estado e Municípios. 
72 Na Carta ao Povo Brasileiro o PT já deixava claro que a política de elevação do superávit primário 
continuaria a ser seguida caso o candidato Luís Inácio da Silva chegasse à presidência da república, o que 
de fato ocorreu: “A questão de fundo é que, para nós, o equilíbrio fiscal não é um fim, mas um meio. 
Queremos equilíbrio fiscal para crescer e não apenas para prestar contas aos nossos credores. Vamos 
preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e 
destrua a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos” (PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, 2002a, p.4-5, grifos nossos). 
73 Prova disto é ter escolhido para vice-presidente da república o grande empresário José de Alencar cujo 
nome era referência no mercado global. 
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pobres e ricos sejam tratados em igualdade de condições. Onde a oportunidade começa a 

surgir na escola [...] (SILVA, HGPE74, 1994).  

A educação na fase esquerdista de Luís Inácio da Silva era fonte propulsora 

do fortalecimento e coesão do país, e denunciava o governo de Fernando Henrique 

Cardoso por negligenciar investimentos nesta área. No programa de governo da 

campanha eleitoral de 2002 afirma ser necessário investir na educação, ampliando o 

acesso à escola e a valorização do ensino público (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 

2002b).  

A equipe de transição de governo instalada mediante Medida Provisória nº 76 

de 25 de outubro de 2002 encontrou dificuldades sociais relativas ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002). O relatório de transição divulgado em parte na imprensa 

nacional denunciou o enxugamento do Estado, impedindo que o novo governo realizasse 

o desenvolvimento de uma política de Estado (FOLHA ON LINE, 2002). Basicamente 

na área da educação os problemas divulgados no relatório de transição se restringiam à 

educação superior, advertindo o governo recém empossado sobre a existência de grandes 

problemas neste setor: dois terços das vagas do segmento serem de iniciativa privada e 

35% (trinta e cinco por cento) de inadimplência no setor (COSTA; ANDRADE, 2003). 

Conforme as autoras, as universidades públicas federais também 

apresentaram problemas e reclamavam para si a contratação de 7.000 (sete mil) docentes 

no prazo de dois anos. Sobre os dados deste relatório que afirmava ser necessário criar 

um novo pacto da educação para viabilizar as promessas do governo de Luís Inácio da 

Silva, não é possível encontrá-los em sua íntegra. Apenas trechos divulgados pela mídia 

em que os problemas são apontados: “Apenas 20% dos jovens de 15 a 17 anos estão no 

ensino médio e apenas 8% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior, os índices 

mais baixos da América Latina” (PALOCCI, p.1, 2002). 

O governo de Fernando Henrique Cardoso foi criticado pelo PT por ter 

aumentado bruscamente o número de matrículas na educação superior privada (LEHER, 

2010; BORGES NETO, 2005, SAMPAIO JR, 2005). Constata-se que por meio do Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)75, as matrículas durante o 

                                                                 
74 Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral veiculado na televisão e no rádio no ano de 1994. 
75 O FIES é mantido pelo MEC e destina-se a financiar a graduação em nível superior para estudantes 
matriculados na iniciativa privada. Em 2010 passou a funcionar sob novo formato onde o FNDE é seu 
fiador e cujos juros ficam no patamar de 3,4% para o estudante que solicita este tipo de financiamento, 
regulamentado pela Medida Provisória nº 1.865-4, de 1999, convertida na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, alterada pela Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010 (MEC, 2015). 
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governo de Luís Inácio da Silva cresceram em ritmo muito mais acelerado com o discurso 

de “avanço” democrático e ampliação privado-mercantil: “Estranhamente, a 

democratização dos direitos sociais harmoniza-se com a mercantilização da educação, 

aprofundada pelos subsídios do Fies e pelas isenções tributárias do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) [...]” (LEHER, 2010, p.371).  

Este fato confirma o enraizamento de um antigo problema da educação 

brasileira: o amplo sistema de iniciativa privada em nossa sociedade, e que o governo 

Luís Inácio da Silva não sanou, acabou por ampliá-lo, sob a premissa de democratização 

da educação superior. Educação que nos discursos aparece secundariamente: 

 

Criação de empregos e combate à fome se destacam como prioridades de curto 
prazo segurança pública (destaque para o combate ao tráfico de drogas e armas) 
e melhorias na saúde e educação públicas são as demandas para o decorrer do 
governo (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002b, p.10). 

 

O comprometimento do governo Luís Inácio da Silva com os compromissos 

do FMI e BM deixou claro que o campo educativo seria novamente, a exemplo do 

governo anterior, sacrificado em detrimento do superávit primário cujo maior expoente 

em termos educativos foi consolidado com a criação de fundos contábeis na educação, a 

exemplo do FUNDEF. Na Carta de Intenções ao FMI encontram-se os compromissos 

acordados pelo governo do PT: 

 

[...] 
2 - A agenda de reformas estruturais do governo avança com vigor no 
Congresso. A reforma da previdência foi votada em primeiro turno no dia 6 de 
agosto, tendo havido avanços nas discussões da reforma tributária. Também se 
verificou progresso na votação da Lei de Falências, estando previsto para breve 
a votação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados. A política fiscal está 
de acordo com o estabelecido e a proporção da dívida vencendo em 12 meses 
continua a cair, assim como o custo da dívida interna. A redução da 
vulnerabilidade da economia também permitiu o Banco Central diminuir a 
exposição cambial da dívida pública referenciada em moeda estrangeira 
(swaps). 
3 - No dia 25 de junho, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu a meta de 
inflação para 2004 em 5,5% (mantendo a meta operacional adotada pelo Banco 
Central em janeiro) e estabeleceu a meta para 2005 em 4,5%. Apesar de ambas 
as metas comportarem uma banda de mais ou menos 2,5%, a política monetária 
estará visando firmemente o valor central dessas bandas. A confirmação da 
meta de 2004 reforça o papel da política monetária em prover um ambiente de 
estabilidade que facilite decisões econômicas, ao mesmo tempo em que evita 
um custo excessivo em termos de produto que uma desinflação mais rápida 
traria. 
4 - A legislação para os fundos de previdência complementar do setor público 
foi incorporada na própria reforma da previdência. Prevemos que a reforma 
estará concluída no final do ano, quando encaminharemos a legislação para a 
criação dos referidos fundos dos servidores civis, como estipulado no 
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parâmetro estrutural acordado no começo deste ano. Acreditamos, portanto, 
que esse parâmetro não é mais necessário. 
5 - Apesar de sua importância, a venda dos bancos federalizados avançou mais 
lentamente do que o previsto, em função, principalmente, de questões legais. 
Contudo, temos expectativa de um avanço mais significativo deste tema até o 
final do ano, com a conclusão de nova rodada de avaliações para a 
determinação do preço mínimo de venda e por isso propôs atualizar o 
parâmetro para o fim de setembro. 
6 - Como de hábito, continuaremos a manter uma relação próxima de 
diálogo com o Fundo e, se necessário, estaremos prontos a tomar eventuais 
medidas adicionais para alcançar os objetivos do programa (PALOCCI, 
p.1, 2003b, grifos nossos). 

 

Com a ênfase dada à economia em virtude do acordo com o FMI, a União 

seguiu desobrigando-se da função de suplementar em termos de financiamento o ensino 

fundamental. A possibilidade da eleição de Luís Inácio da Silva gerou grande esperança 

nos educadores76 pelo fato de o PT ter inserção no Fórum Nacional em Defesa da 

Educação Pública (FNDEP) e nos Congressos Nacionais de Educação (Coneds) (LEHER, 

2005, 2010; DAVIES, 2004).  

O discurso de posse do Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, 

reafirmava o compromisso do governo para com a agenda do FMI, incidindo na 

ideia/concepção de que a educação superior deveria ser expandida à distância, mantendo 

a lógica do controle por avaliação e “adesão à agenda OCDE/Unesco, da educação ao 

longo de toda a vida” (LEHER, 2010, p.377). Sobre a relação que o governo teria com os 

organismos internacionais, destaca-se uma passagem do discurso do Ministro da 

Educação: 

 

Quero cumprimentar diversos diplomatas, representantes de organismos 
internacionais, como meu amigo representante do Banco Mundial, para dizer 
que eu preciso de vocês não apenas do ponto de vista que todos pensam: que 
são os recursos financeiros. Não, eu preciso de vocês, sobretudo, como fiscais 
do que a gente faz, como colaboradores com que a gente faz” (BUARQUE, 
p.1, 2003). 

 

O discurso do Ministro da Educação mostra que o PT continuaria a manter o 

programa de ajuste estrutural acordado com o FMI, e a educação estaria aberta 

principalmente aos colaboradores externos que atuariam enquanto fiscais, em virtude da 

educação ser vista como uma mercadoria (comodity).  

                                                                 
76 Ressalta-se que sindicatos como o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
(ANDES-SN) já demonstrava preocupação com o conteúdo do documento “Carta ao Povo Brasileiro” e 
alertava que o governo de Luís Inácio da Silva estaria comprometido com os organismos internacionais 
assim como foi a era de Fernando Henrique Cardoso. 
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Passada a metade do primeiro mandato de Luís Inácio da Silva (2003-2006), 

as reformas encaminhadas na área da educação pública não solucionaram seus antigos 

problemas, dado, talvez, a complexa estrutura que envolve a área com a interseção das 

três esferas de governo que compartilham em regime de colaboração o dever de educar 

(DAVIES, 2004). Os atos do executivo brasileiro consolidaram o fracasso educacional 

em virtude de seguirmos prisioneiros do superávit primário, fazendo com que o padrão 

de financiamento da educação fosse cada vez pior, apesar de “superior” investimento se 

comparado com o governo anterior (OLIVEIRA, 2009).  

As políticas educacionais para a educação básica do governo de Luís Inácio 

da Silva foram em seu modelo de gestão enraizadas pela reforma do Estado adotada no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Já no segundo mandato de Luís 

Inácio da Silva (2007-2010) percebe-se uma ambivalência revelada pela adoção do PDE, 

consistindo este em um conjunto de programas efetivado pelo MEC.  

Na educação, o governo federal desenvolveu ações que estabeleciam 

parcerias com os municípios e com as escolas diretamente sem a ação dos estados, 

consolidando um novo tipo de gestão de políticas públicas e sociais, envolvendo 

organizações não governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse 

público (OSCIPs), sindicatos, etc., mantendo os princípios da reforma de Estado ocorrida 

na década de 1990 (OLIVEIRA, 2009; LEHER, 2005, 2010; DAVIES, 2004; SHIROMA 

et.al., 2011).  

O tipo de federalismo adotado neste momento pelo PT caracteriza-se por ser 

de autoridade dependente, visto que os subgovernos nacionais continuaram dependendo 

das decisões tomadas em nível central no âmbito de consecução das políticas 

educacionais. Além deste fator, a abertura aos consórcios públicos fez com que cada vez 

mais a educação fosse foco da Terceira Via, cujos anseios estão em consonância com os 

ajustes estruturais firmados com o FMI: 

 

Denominado de Terceira Via, centro radical, centro-esquerda, nova esquerda, 
nova socialdemocracia, socialdemocracia modernizadora ou governança 
progressiva, esse projeto – direcionado, principalmente, às forças sociais de 
centro-esquerda que chegaram ao poder nos últimos anos do século XX ou que 
lutam intensamente para isso – parte das questões centrais do neoliberalismo 
para refiná-lo e torná-lo mais compatível com sua própria base e princípios 
constitutivos [...] (LIMA; MARTINS, 2005, p.43). 

 

As alterações constitucionais efetuadas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso atenderam aos ritos impostos pelo neoliberalismo, de focalização de políticas 
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sociais com reorientação sobre a utilização dos recursos públicos existentes, no sentido 

de “privilegiar” a educação fundamental com perspectiva fundamentada na instrução 

técnica orientada para a qualificação da força de trabalho (TOMMASI; WARDE; 

HADDAD, 1996).  

A educação no governo Luís Inácio da Silva seguiu o mesmo caminho e 

adotou o papel de distribuição de políticas sociais destinadas às populações mais pobres 

como o bolsa família e outros programas dirigidos à juventude como o PROJOVEM77. A 

educação no governo do PT veio cumprindo o papel de distribuidora de renda, chegando 

até mesmo a exercer a função de seleção do público atingido.  

Com este foco, o ensino fundamental serviu para a indução irresponsável da 

municipalização da educação brasileira, com a desconcentração em detrimento da 

descentralização e focalização de programas sociais dentro da escola. A política 

educacional como um todo foi marcada por programas que chegavam à escola de maneira 

diferenciada, sem homogeneidade entre si, como programa especial ou política 

temporária, sem um projeto efetivo de política educacional que configurasse uma política 

de Estado (DOURADO, 2010; OLIVEIRA, 2009).  

A atitude tomada pelo governo Luís Inácio da Silva distancia-se do aludido 

em campanha eleitoral no “eixo democrático” do Programa de Governo de 2002 da 

“Coligação Luís Inácio da Silva presidente”, que incluía uma ruptura com a cultura de 

mercantilização e a regulação do mercado: 

 

As bolsas de valores e os mercados financeiros não podem regular a sociedade. 
O mercado não produz justiça e não tem qualquer compromisso com a ética 
democrática e a justiça social. Os acordos clientelistas e a ‘mão invisível’ do 
mercado não podem substituir o debate público e democrático e as decisões 
daí emanadas [...]. Isso exige a desprivatização do Estado, a constituição de 
novas esferas públicas de controle social do Estado e controle social e 
democrático do mercado (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002b, 
p.56). 

 

Houve políticas fragmentadas que mercantilizaram ainda mais a educação, 

dando a aparente ideia de investimento maciço e democratização da mesma.  Um “novo” 

momento foi anunciado pelo governo petista devido às duras críticas sofridas em relação 

à sua orientação econômica depois do excesso de continuísmo contido no documento 

                                                                 
77 Política criada em 2008 mediante parecer CNE/CEB nº 18/2008 que tem por objetivo elevar a 
escolaridade de jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas que não tenham terminado o ensino 
fundamental. Para tanto, o governo concede bolsa de R$ 100,00 como ajuda de custo para que estes jovens 
frequentem a escola e possam ter uma profissão. 
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Política Econômica e Reformas Estruturais (BRASIL, 2003a), elaborado pela equipe do 

governo Luís Inácio da Silva.  

O documento Política Econômica e Reformas Estruturais (2003) teve por 

objetivo traçar as prioridades do Ministério da Fazenda para a economia com minucioso 

diagnóstico dos problemas econômicos e gastos da União com as áreas sociais, tendo 

como eixo fundador a Carta ao Povo Brasileiro e o Programa de Governo da Campanha 

de 2006, em que reafirma:  

 

i) a necessidade de retomada do crescimento sustentável da economia 
brasileira; ii) a compreensão de que esta retomada passa por um período de 
transição, que inclui um processo de ajuste das condições macroeconômicas e 
a implementação de reformas estruturais; e iii) a opção por um projeto de 
desenvolvimento econômico que tenha a inclusão social como seu eixo central, 
além de, no curto prazo, enfrentar graves problemas, como a subnutrição e a 
extrema pobreza que atingem parcela significativa da nossa população 
(BRASIL, 2003a, p.4). 

 

O governo anunciou que o Brasil teria mudanças e que a fase de políticas 

ortodoxas adotadas foi uma espécie de preparativo para um segundo momento que seria 

de crescimento em todos os setores sociais (BORGES NETO, 2003). Sobre as áreas de 

atuação a serem priorizadas, o governo federal é objetivo: 

 

[...] o governo deverá se dedicar a pelo menos duas áreas essenciais. A primeira 
é o aumento da eficácia e coordenação das políticas públicas de modo a 
melhorar nossa distribuição de renda. A segunda é a implementação de 
reformas que aumentem a eficiência dos setores privado e público e a 
participação do Brasil na economia mundial (BRASIL, 2003a, p. 11). 

 

Documentos importantes foram elaborados a fim de dar “outro” tom às 

orientações do governo como o Plano Plurianual (2004-2007) – orientação estratégica de 

governo – um Brasil para todos: crescimento sustentável, emprego e inclusão social 

(PPA), divulgado em maio de 2003 pelo Ministério do Planejamento bem como o Roteiro 

para uma nova agenda de Desenvolvimento Econômico (BRASIL, 2003b), 

disponibilizado em junho do mesmo ano em conjunto com o Ministério do Planejamento, 

do Desenvolvimento Social, da Fazenda e Casa Civil (SICSÚ, 2003; BORGES NETO, 

2003).  

O documento do Plano Plurianual (2004-2007) – orientação estratégica de 

governo – um Brasil para todos  (BRASIL, 2003c) é o mais significativo do período por 

conter grande ambição proposta no título e que aparentemente tenta recuperar os 
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princípios da campanha eleitoral de 2002, apresentando a preocupação de sanar a 

vulnerabilidade do Brasil, afirmando a necessidade de uma política macroeconômica 

forte e um Estado com papel decisivo de condutor do desenvolvimento social e regional 

e indutor do crescimento econômico (BRASIL, 2003c).  

No campo educacional, ao analisar o PPA (2004-2007) percebe-se a 

incoerência do mesmo, evidenciando a aceitabilidade deste em se colocar dentro de um 

quadro de orientação liberal defendida firmemente pelo Ministério da Fazenda. O PPA 

(2004-2007) estabeleceu enquanto meta a redução de 98% (noventa e oito por cento) do 

analfabetismo dentre a população de 7 a 14 anos, porém, conforme o documento de 

avaliação do PPA, apenas 81, 8% (oitenta e um vírgula oito por cento) foi atingido 

(BRASIL, 2003c). 

Destaca-se que o PPA (2004-2007) faz alusão à expansão dos fundos de 

pensão para ampliar a poupança financeira aplicável em investimentos produtivos, o que 

coaduna com uma lógica de mercantilização da educação e mesmo sua privatização 

(PASSARINHO, 2010; LEHER, 2010; ROCHA, 2003).  Sobre a colaboração entre União 

e subgovernos, o PPA (2004-2007) é criterioso, foi normatizado por meio da instituição 

da Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004 que destaca:  

 

Art. 12. O Poder Executivo poderá firmar compromissos, agrupados por sub 
regiões, com Estado, Distrito Federal e Municípios, na forma de pacto de 
concertamento, definindo atribuições e responsabilidades das partes, com 
vistas à execução do Plano Plurianual e de seus programas. 
§1º O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil 
organizada na avaliação e nas alterações do Plano Plurianual. 
§2º Os pactos de concertamento, de que trata o caput, abrangerão os 
programas e ações que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual, em 
nível estadual e sub regional, e definirão as condições em que a União, os 
Estado e o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil organizada 
participarão do ciclo de gestão deste Plano (BRASIL, 2004, grifos nossos). 

  

Chama atenção quando a legislação destaca que para a União ensejar 

compromissos com as subunidades nacionais esta firmará pactos de concertamento ao 

invés de utilizar a nomenclatura regime de colaboração conforme a Constituição Federal 

de 1988. Os pactos de concertamento fazem alusão a um tipo de compromisso em que há 

participação não só da União, mas da chamada sociedade civil, a Terceira Via que deixa 

cada vez mais longe um projeto voltado para a democracia:  

 

[...] com a adesão crescente de um contingente significativo de setores da 
esquerda mundial ao projeto neoliberal de sociabilidade, atualizado pelos 
preceitos da Terceira Via, as possibilidades de difusão de um projeto contra 
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hegemônico voltado para a construção de uma democracia socialista vêm 
encontrando sérias dificuldades (NEVES; SANT’ANNA, 2005, p.38). 

 

Para o PPA (2004-2007), somente por meio do PDE a melhoria da qualidade 

da educação seria possível, em virtude deste estabelecer um monitoramento 

nacionalmente por escola, municípios, estados e distrito federal, além da instituição do 

IDEB enquanto mensurador de qualidade medido a cada dois anos. 

Apesar do PPA (2004-2007) propor mudanças, o governo não procurou 

contar com a mobilização social no sentido de promovê-las, mesmo o documento 

expondo que o planejamento econômico e social seria feito com base na participação da 

sociedade brasileira (BRASIL, 2003c). O PPA (2004-2007) anuncia a emergência do 

crescimento sustentável como forma de erradicar a pobreza e o analfabetismo (metas do 

programa de campanha eleitoral de 2002), propondo uma virada total na forma de se 

planejar no Brasil.  

Mesmo citando a importância de erradicar o analfabetismo, o documento em 

nenhum momento especifica como esta meta será atingida, apenas menciona que o bolsa-

escola retém a criança na escola, diminui o trabalho infantil e aumenta a renda familiar 

(BRASIL, 2003c), ou seja, é uma política social que na concepção do governo de Luís 

Inácio da Silva (2003-2010) viabiliza o consumo popular ao aumentar o poder aquisitivo 

das famílias. 

Quanto ao documento Roteiro para uma nova agenda de Desenvolvimento 

Econômico (2003), este estabelece prioridades relativas à infraestrutura, comércio 

exterior e retomada do crescimento que posteriormente incorporou-se ao PPA (2004-

2007). O roteiro para uma nova agenda apresenta um modelo regulatório que estimula a 

iniciativa privada por meio dos investimentos públicos, além de concessões das parcerias 

público-privado: “viabilização de parcerias público-privadas com incentivos adequados 

ao investimento privado sem a assunção de riscos indevidos por parte do setor público” 

(BRASIL, 2003b, p.71).  

O objetivo principal do governo, segundo o documento, é o crescimento 

sustentável por meio de “medidas microeconômicas e reformas institucionais que 

aumentem a eficiência da atividade produtiva e estimulem o aumento da taxa de 

investimento e poupança como fração do PIB, que tem permanecido baixa nas últimas 

décadas” (BRASIL, 2003b, p.2). Alude que, para promover um crescimento sustentável, 

o governo deverá adotar ação coordenada na área social, especialmente saúde e educação. 
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Observa-se que a partir destes novos documentos o governo federal esboça 

“preocupação” maior nestas áreas e retoma os objetivos da campanha eleitoral de 2002. 

O programa da campanha de 2002 anunciava que a educação era elemento 

fundamental para a cidadania e que não poderíamos mais aceitar a descentralização 

exclusiva, controle centralizado e privatização do atendimento, apresentados na política 

educacional do governo anterior (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002b).  

O governo do PT acabaria com a privatização da educação e a política de 

igualdade na pobreza, promovendo uma nova política educacional que abarcasse todos os 

níveis de ensino na educação brasileira e investindo em um fundo que não fosse só de 

desoneração do Estado como fizera o FUNDEF, e com as políticas de centralização de 

avaliação como ENEM e o Exame Nacional de Cursos (Provão) que apenas focalizavam 

o produto e não o processo educativo, servindo de patamares de ranking  dos estados, no 

caso da educação básica, e, das universidades, no caso da educação superior (PARTIDO 

DOS TRABALHADORES, 2002b).  

Na concepção da cúpula petista, o Brasil precisava investir na formação, 

retreinamento e melhor remuneração dos professores em todos os níveis, estabelecendo-

se critérios de desempenho, reformulação dos currículos e valorização de conteúdo. 

Passados oito anos do governo de Luís Inácio da Silva não se viu significativos avanços 

nestes itens, havendo aprofundamento dos problemas históricos da educação como o 

avanço do setor privado em relação ao público.  

Na campanha eleitoral de 2006, cujo jargão atendia pelo nome “Luís Inácio 

Lula da Silva de novo com a força do povo, a esperança venceu o medo” (PARTIDO 

DOS TRABALHADORES, 2006), Luís Inácio da Silva admite que os esforços para 

melhorar a educação brasileira não foram totalmente efetivados no seu primeiro mandato 

e que iria continuar a priorizar a geração de emprego, mas que agora investiria no setor 

educacional como forma de dar suporte à juventude brasileira (PANKE, 2010), 

relacionando a proteção ao jovem com a empregabilidade:  

 

É com mais vida e alegria, que posso dizer a vocês, que estamos começando a 
vencer esses dois problemas extremos da juventude brasileira. Numa ponta 
derrotado o analfabetismo e ampliando o acesso à educação. Na outra, 
promovendo a qualificação técnica (SILVA, HGPE, 19/09/2006a). 

 

Ocorreu o fracasso das promessas de campanha no ano de 2002, porém, isto 

não foi mencionado no ano de 2006 durante a nova campanha eleitoral, continuando o 
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discurso de que muito haveria de ser feito para diminuir a pobreza, aumentar o emprego 

e melhorar a educação. Tais aspectos eram para um futuro próximo: 

 

Meus amigos e amigas, o mais importante agora é que a gente discuta o futuro. 
E o futuro pra mim (sic) começa com duas palavras: emprego e educação, os 
resultados mostram que estamos no rumo certo. A pobreza caiu. O emprego 
cresceu. A educação melhorou, mas sabemos que o caminho é longo. Para 
caminhar mais rápido e garantir que a educação e o emprego melhorem é 
preciso aumentar de forma consistente os investimentos públicos e privados 
[...] (SILVA, HGPE, 26/10/2006b). 

 

Com este discurso, saiu vitoriosa a coligação “Luís Inácio Lula da Silva de 

novo, com a força do povo” e o novo mandato (2006-2010) marcado pela vinculação da 

educação como nova categoria a ser perseguida pelo governo petista. Na segunda gestão 

(2007-2010), o PPA do governo petista estabelece como seus pilares a infraestrutura 

econômica e social cujo objetivo era dar continuidade ao PPA anterior.  

As palavras-chave no novo PPA (2008-2011) são desenvolvimento com 

inclusão social e educação de qualidade, destacando-se três agendas prioritárias para o 

novo mandato petista: Agenda Social, Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A educação passa a ser entendida como 

um objetivo estratégico em que o projeto de desenvolvimento nacional assenta-se.  

O PPA (2008-2011) destaca que sem a mesma não seria possível promover o 

crescimento do país, considerando que a competitividade do campo econômico, equidade 

social e o desempenho cidadão são amplamente impactados pela educação (BRASIL, 

2007a). Com estes princípios elabora-se o PPA (2008-2011), ao mesmo tempo em que o 

PAC é lançado.  

O objetivo do novo PPA é a promoção do desenvolvimento com inclusão 

social e educação de qualidade, para tanto, a Mensagem Presidencial nº 650 que 

acompanha o PPA (2008-2011) destaca que o governo federal iria priorizar três eixos a 

partir de 2007: 

 

[...] 
4. O PPA 2008-2011 organiza as ações do governo em três eixos: crescimento 
econômico, agenda social e educação de qualidade. O Plano estabelece as 
metas e as prioridades a serem cumpridas pelo Governo ao mesmo tempo em 
que são referências ao setor privado. 
5. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é elemento essencial dessa 
estratégia. Com PDE, pretendemos construir o início de um novo tempo, capaz 
de assegurar a primazia do talento sobre a origem social e a prevalência do 
mérito sobre a riqueza familiar. A busca pela melhoria da qualidade da 
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educação representa a conjugação dos esforços das Unidades da Federação 
atuando em regime de colaboração com as famílias e a comunidade. [...] 
[...] 
6. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá aproveitar o bom 
momento da economia [...]. Assim, este Governo está trabalhando 
vigorosamente para remover os obstáculos normativos e administrativos ao 
crescimento, estimular o investimento privado [...] 
[...] 
8. Para alcance dos resultados do Plano, o Governo irá aprofundar o trabalho 
cooperativo, cruzando as fronteiras ministeriais e estabelecendo parcerias com 
o setor privado e os Governos Estaduais e Municipais (BRASIL, 2007a, p.10). 

 

A partir da mensagem presidencial a reafirmação não só ao regime de 

colaboração no campo da educação por meio do PDE, mas também a lógica das parcerias 

público-privado que fazem parte do acordo firmado com o FMI mediante as cartas de 

intenções enviadas pelo Ministro Antonio Palocci, destacadas anteriormente. 

Nas proposições do PAC está contido o PDE que possui um instrumento 

técnico-jurídico de viabilidade: o Plano de Ações Articuladas (PAR). O Plano de Ações 

Articuladas será a partir do PPA (2008-2011) o grande plano estratégico possibilitador 

do regime de colaboração na educação, tomado pelo MEC como uma política 

educacional. Conforme se vê, nos documentos em destaque existe no primeiro mandato 

de Luís Inácio da Silva (2003-2006) ausência de políticas regulares para a educação 

básica, bem como ação nenhuma no sentido de se contrapor ao movimento de reforma 

iniciado com Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).   

Somente em 200678, último ano do seu primeiro mandato, Luís Inácio da Silva 

encaminha a Emenda Constitucional nº 53/06 ao Congresso Nacional propondo alteração 

do § 5º, do Art. 212 da Constituição Federal e ao Art. 60 do ADCT criando o FUNDEB 

e ampliando o financiamento da educação básica para os três níveis de ensino que a 

compõem e suas respectivas modalidades (DAVIES, 2004; OLIVEIRA, 2009).  

O FUNDEB tem origem na PEC nº 191/2012 apresentada pelo Deputado 

Francisco Escórcio (PMDB-MA), cuja premissa insere na Constituição Federal de 1988 

o Art. 212-A com o objetivo de tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

instrumento permanente de financiamento da educação básica pública (BRASIL, 2012, 

p.22064).  

                                                                 
78 Contexto de crise do mensalão em que o governo foi surpreendido pelo envolvimento do Ministro da 
Casa Civil à época José Dirceu na denominada crise do mensalão, caracterizada pela corrupção dentro das 
instituições federais como os correios e os partidos da base de apoio ao PT, e membros do próprio PT. 



119 

A PEC nº 191/2012 faz referência à existência de uma outra: a PEC de nº 

112/99 que trazia para o corpo da Constituição Federal a reforma do financiamento da 

educação, nesse sentido esclarece que: 

 
 [...] 
O Fundeb, embora tenha ampliado seu prazo de vigência para 14 anos (até 
2020), enquanto o fundo precedente, Fundef, vigorou por dez anos, não ousou 
trazer as regras de financiamento para o corpo permanente da 
Constituição, mantidas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Entretanto, admitir esta topografia constitucional seria considerá-lo como um 
programa provisório. E isso não pode ser.  
O fim do Fundeb provocaria grande desorganização no financiamento da 
educação básica pública brasileira e colocaria termo à mais importante 
experiência de construção de encaminhamento de políticas públicas a partir da 
solidariedade federativa. O efeito redistributivo do fundo é seu grande mérito.  
O Fundeb representa a aplicação plena do princípio da solidariedade, 
essencial ao federalismo cooperativo, modelo de organização do Estado 
adotado pelo Brasil (BRASIL, 2012, p.22065, grifos nossos).  

 

O FUNDEF, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

ajudou em certa medida na organização do financiamento da educação no país, porém, 

conforme denuncia a PEC nº 191/12, este não trouxe regras de financiamento permanente 

para o escopo da Constituição Federal, sendo necessário então fixá-las por meio do 

FUNDEB cuja função foi substituir o FUNDEF, enquanto mecanismo garantidor do 

princípio de subsidiariedade e mantenedor do federalismo cooperativo: 

 
[...] 
V – a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II 
do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor 
por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em 
observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, vedada a utilização 
dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal; 
VI – até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso 
V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de 
programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma 
da lei a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
[...] 
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da 
qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido 
nacionalmente (BRASIL, 2012, p.22065). 

 

O FUNDEB visa assegurar por meio do federalismo cooperativo o 

financiamento da educação básica, de modo a garantir a melhoria da qualidade da 

educação, objetivo primeiro do federalismo brasileiro e do regime de colaboração na 

educação, assegurando à União o repasse por meio de programas que visem a qualidade 

da educação, como no caso da normativa que cria o Plano de Ações Articuladas, 
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regulando a colaboração preconizada pela PEC nº 191/12, convertida em EC nº 53/06 que 

institui o FUNDEB.  

A instituição do FUNDEB foi a primeira prerrogativa real do governo de Luís 

Inácio da Silva para o regime de colaboração na educação brasileira com objetivo de 

superar o antigo desafio do federalismo brasileiro em termos de financiamento da 

educação básica, apesar da Constituição Federal de 1988 estabelecer vinculações de 

impostos em nível federal, estadual, distrital e municipal a serem obrigatoriamente 

aplicados na educação. 

Segundo Dourado e Amaral (2011) os recursos investidos não passam o 

volume de 5% (cinco por cento) do Produto Interno Bruto (PIB), sendo ainda desafio a 

aplicação de recursos superiores a este percentual:  

 

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da educação Básica (FUNDEB), pela Lei nº 
11.494, de 20 janeiro de 2007, representou um passo importante na aplicação 
de percentuais mais elevados à educação nacional, por exigir da União um 
aporte maior de recursos para a educação básica (EB), além de estabelecer 
como marco político da abrangência de toda a EB; dispor sobre o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério da EB; definir limites 
mínimos e progressivos para a participação da União na complementação dos 
fundos, por meio de programas direcionados à melhoria da qualidade da 
educação (DOURADO; AMARAL, 2011, p.289-290). 

 

Persiste o desafio da educação brasileira em termos de gestão, o 

desenvolvimento de políticas coordenadas aos subgovernos nacionais cujo 

compartilhamento das responsabilidades constitucionais privativas, comuns e supletivas 

sejam regulamentadas por um regime de colaboração entre as unidades federadas com a 

instituição dos mecanismos de fiscalização e controle eficientes que garantam a 

vinculação constitucional e mesmo dos dispositivos como o FUNDEB.  

No último ano do seu segundo mandato, Luís Inácio da Silva promulga a 

Emenda Constitucional nº 59 de 2009 que acrescenta o § 3º ao Art. 76 do ADCT, para 

redução anual do percentual de desvinculação das receitas da União sobre os recursos 

destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o Art. 212 da 

Constituição Federal, dando nova redação ao Art. 208; instituindo a obrigação da 

educação de quatro a dezessete anos; ampliando a suplementação dos programas 

destinados à educação básica. 

A EC nº 59 de 2009 teve origem na PEC nº 96/2003, que posteriormente foi 

transformada em PEC nº 277/2008 de autoria da Senadora Ideli Salvatti (PT/SC) 
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propondo a Desvinculação das Receitas da União (DRU) para a educação até o exercício 

de 2011, alterando a Constituição Federal de 1988. O objetivo central da PEC nº 277/2008 

foi aumentar o percentual de vinculação de recursos para a educação prevendo 

investimento a partir da desvinculação já para o ano de 2009 de R$ 4 bilhões, e em 2011, 

um patamar de R$ 10,5 bilhões (BRASIL, 2008) 

A PEC nº 277/2008 induz a União a destinar maior volume de recursos para 

o campo educacional, ampliando a universalização da educação básica, compreendida a 

partir da educação infantil ao ensino médio. Outra questão tangenciada na proposta é a 

formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) para que tenha um prazo de dez anos 

independente do governo, isto é, seja uma política de Estado. No texto final convertido 

em EC nº 59 de 2009 o regime de colaboração aparece da seguinte maneira: 

 

Art. 211. ................................................................................. 
................................................................................................ 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estado, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar 
a universalização do ensino obrigatório. (NR) 
Art. 4º O caput do art. 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido do inciso VI: 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
................................................................................................ 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do produto interno bruto. (NR) 
Art. 6º O disposto no inciso I do art. 208 da Constituição Federal deverá ser 
implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de 
Educação, com apoio técnico e financeiro da União (BRASIL, 2009). 

 

Mesmo com a EC nº 59 de 2009 os dilemas do federalismo brasileiro, 

caracterizado por um movimento centralizador de políticas educacionais por parte da 

União, continuaram. O governo de Luís Inácio da Silva ainda no ano de 2007 tentou por 

meio do Ministério da Educação (MEC) dar maior organicidade ao regime de 

colaboração, de modo a instituir uma ação coordenada federativa cooperativa, lançando 

o PDE que possui uma zona “cinzenta” pendular, ora para a responsabilidade gerencial, 

de um lado, ora para a responsabilidade política, de outro. 
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2.2 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE) E O PLANO DE 

METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO – UM “NOVO” 

COMPROMISSO PARA O BRASIL  

 

 

A trajetória dependente brasileira mostra-nos que o federalismo do país é 

marcado por um continum centralização/descentralização e o federalismo cooperativo foi 

prejudicado pela falta de definição em legislação complementar de como se dariam as 

formas de exercê-lo. A Constituição Federal de 1988 definiu os arranjos federativos entre 

União, estados e municípios no Brasil, configurando um federalismo cooperativo em que 

cada unidade política forma uma federação composta por iguais que se reúnem livremente 

e mantém suas respectivas integridades e autonomias, estando vinculados em torno de um 

bem comum, no caso do Brasil sua unidade política.  

Segundo Shiroma et. al. (2011) e Saviani (2007), o governo do PT se viu 

“obrigado” a fazer aliança com os setores dominantes da sociedade brasileira, que 

visavam ter maior peso na definição da educação. Esta aliança incorporou as premissas 

do “Movimento Todos pela Educação” no texto do PDE: 

 

O Compromisso Todos pela Educação visa mobilizar a iniciativa privada e 
organizações sociais do chamado ‘terceiro setor’ para atuar de forma 
convergente, complementar e sinérgica com o Estado no provimento das 
políticas públicas. O ponto central de sua estratégia é a corresponsabilidade e 
a busca de eficiência, eficácia e efetividade. Seu enfoque é primordialmente 
voltado à melhoria da qualidade de ensino traduzida em indicadores 
mensuráveis obtidos por meio de avaliações externas (SHIROMA et. al., 2011, 
p.234). 

 

O documento do PDE apresenta os ideais dos organismos internacionais. Os 

mesmos que apontaram no ano de 1990 a necessidade de reformar o Estado reduzindo o 

seu papel e tornando-o um Estado regulador. Neste ínterim, o “Movimento Todos pela 

Educação (MTPE) ”, de cunho empresarial79, articulando-se com a União Nacional de 

Dirigentes Municipais (UNDIME), com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação (CONSED), ainda com a UNICEF e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) agiram no sentido de realizar ações que 

levantassem dados sobre as instituições de ensino.   

                                                                 
79 Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Rede de Empresas Energia Elétrica, Suzano Papel e 
Celulose, Fundação Educar DPaschoal, Gerdau, Banco Real (ABN AMRO Bank), Santander, Fundação 
Bradesco, Grupo Pão de Açúcar. 
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A partir dos dados coletados, lançaram em julho de 2005 um documento sob 

o título “10 Causas e 26 Compromissos”, envolvendo o MEC em seus trabalhos:  

 

O principal decreto assinado pelo presidente era o Programa de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, que reúne as ações referentes à Educação 
Básica e foi assim chamado em reconhecimento à sintonia existente entre as 
cinco metas defendidas pelo movimento e os objetivos do plano proposto pelo 
MEC (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2006, p.39). 

 

As proposições do referido movimento foram assimiladas pelo PDE, 

considerado o mais importante plano do governo federal na área da educação (SHIROMA 

et.al. 2011; SARMENTO, 2012; MENDES, 2012). O documento “Todos pela Educação”, 

tanto em seu conteúdo quanto em sua forma, reatualiza a agenda do empresariado para o 

campo educativo e oferece outras referências discursivas que definem o polo de atuação 

da sociedade civil, bem como do Estado com vistas a formar uma nova consciência em 

relação ao direito à educação, emergindo uma nova pedagogia da hegemonia (NEVES, 

2005).  

Um exemplo desta nova pedagogia pode ser observado no texto do PPA 

(2008-2011) que estabelece “metas e prioridades do governo, ao mesmo tempo em que 

são referências ao setor privado” (BRASIL, 2007a), servindo de base para a construção 

do PDE pelo governo federal. As parcerias com o setor privado para os entes federados 

tornam-se fundamentais, havendo maior desresponsabilização por parte da União, 

conformando o pacto federativo em um modelo dependente ou subordinado (ELAZAR, 

1995; WRIGHT, 1978).  

Neves (2005), Martins (2008, 2009) destacam que os empresários do Brasil 

vêm desde a década de 1990 construindo esforços para a consecução de uma agenda 

educacional que atenda aos anseios do grande capital global. Ao intervir na reforma do 

Estado e da educação ditam as novas competências a serem adquiridas pelos sujeitos, com 

destaque a responsabilização e performance, tornando os indivíduos empregáveis 

(SHIROMA et.al, 2011; NEVES, 2005; MARTINS, 2008).  

A adesão do MEC ao “Compromisso Todos pela Educação” fez o Ministério 

da Educação incorporar suas metas no documento do PDE e do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PMCTE). Krawczyk (2008) defende que o 

documento foi encomendado ao MEC para desenvolver política semelhante ao PAC e 

que deveria ser coordenado pelo Ministro da Educação Fernando Haddad da mesma 

forma que o PAC era coordenado pela Ministra Dilma Rousseff.  
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Para além das razões originárias, o PDE foi apresentado à sociedade como 

um plano que “mudaria” a educação brasileira, passando o Estado à condição de 

avaliador, no qual o executivo buscava superar os problemas oriundos da educação 

(KRAWCZYK, 2008; MENDES, 2012; SHIROMA et. al., 2011; SARMENTO, 2012; 

LEHER, 2010; FARENZENA, 2010). 

Ao lado desta questão, visando mapear os problemas locais em termos de 

aprendizagem, em 2006 o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) elegeu o 

tema “Aprender” como central para desenvolvimento do seu trabalho no Brasil. A 

aprendizagem enquanto direito social pautou o slogan das atuações desta organização no 

Estado brasileiro. Foi desenvolvido um estudo de boas práticas em 37 redes municipais 

de ensino no país, que serviriam de modelo aos demais municípios do Brasil.  

Um dos resultados obtidos neste estudo enfatiza o preceito da docência para 

além do ensino, destacando ações que desenvolviam um ambiente propício à 

aprendizagem estudantil (BRASIL, 2007b). As redes municipais que participaram do 

estudo tinham em comum um contexto de vulnerabilidade social e um alto Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

De forma a executar as ações solicitadas pela UNICEF para a educação no 

Brasil, o governo brasileiro aprovou o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que 

instituiu o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como principal agente para 

mudança da realidade educacional brasileira (MENDES, 2012; SARMENTO, 2012).  

O Decreto nº 6.094/07 possui 28 diretrizes e 41 ações que abrangem todos os 

níveis de ensino e praticamente abarca todas as propostas do MEC, visando fortalecer a 

educação básica. Apoia-se em seis pilares que lhe dão sustentação: visão sistêmica de 

educação; territorialidade; desenvolvimento; regime de colaboração; responsabilização; 

mobilização social. Encontra-se no documento “O Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE): razões, princípios e programas” justificativa para cada um dos pilares 

(BRASIL, 2007c).  

Conforme o documento, o primeiro pilar pauta-se na visão sistêmica ao 

buscar integrar os níveis, etapas e modalidades de ensino. Seu objetivo é fugir da visão 

fragmentada de educação que orientou as políticas educacionais brasileiras 

historicamente. No PDE, a visão sistêmica é tomada da seguinte maneira: 

 

A visão sistêmica da educação, dessa forma, aparece como corolário da 
autonomia do indivíduo. Só ela garante a todos e a cada um o direito a novos 
passos e itinerários formativos. Tal concepção implica, adicionalmente, não 
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apenas compreender o ciclo educacional de modo integral, mas, sobretudo, 
promover a articulação entre as políticas especificamente orientadas a cada 
nível, etapa ou modalidade e também a coordenação entre os instrumentos de 
política pública disponíveis. Visão sistêmica implica, portanto, reconhecer 
as conexões intrínsecas entre educação básica, educação superior, 
educação tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, 
potencializar as políticas de educação de forma a que se reforcem 
reciprocamente (BRASIL, 2007c, p.10, grifos nossos). 

 

O discurso de educação sistêmica proclamado no PDE não é algo novo no 

Brasil e, conforme Sander (1993, p.338-339), o termo tem sido utilizado em diferentes 

contextos e de forma indiscriminada, revelando uma falta de sistematização sobre seu uso 

no país: 

 

O sistema educacional tem sido concebido como uma organização social 
constituída de um conjunto orgânico de elementos interdependes, que tem por 
objetivo construir e distribuir o conhecimento. Com base nesse enunciado, os 
estudiosos da pedagogia liberal argumentam que é possível examinar a 
instituição educacional, qualquer que seja seu nível ou modalidade, com a 
instrumentação própria da teoria dos sistemas. 

  

A concepção sistêmica de gestão educacional tem assumido o papel de 

articulador, normatizador, coordenador e, sobretudo, financiador dos sistemas 

educacionais, não significando garantia de diretrizes e estratégias comuns, mas tão 

somente controlador financeiro dos recursos repassados aos subgovernos nacionais. 

Apesar de dar notoriedade à visão sistêmica, o PDE não deixa explícito seu 

fundamento teórico. Considerando os marcos da Constituição Federal de 1988, a 

concepção de funcionamento sistêmico requer organização e administração da educação 

a partir do regime de colaboração, fundamento básico do federalismo brasileiro. 

Consequentemente, a divisão de tarefas entre as esferas administrativas. Para que a 

educação se dê de forma sistêmica, Bordignon (2009) argumenta que esta deve ter os 

princípios de totalidade, sinergia, intencionalidade, autonomia, organização e 

normatização.  

O desafio à consolidação da gestão sistêmica em âmbito nacional, a partir da 

implantação do PDE, pauta-se na própria estrutura do federalismo brasileiro que legitima 

a autonomia política e administrativa de estados e municípios sem previsão quanto ao 

compartilhamento do poder decisório destes e da União. 

A Constituição Federal de 1988 dá veto players aos subgovernos nacionais. 

Este cenário de veto players não se materializou em vários momentos no federalismo 

brasileiro, como exemplo, na formulação do PDE. Em certa medida, este aspecto é um 
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limite à efetivação de real política de Estado para a educação que seja levada com efeito 

permanente entre os três sistemas de educação federados.  

Conforme Pierson (1995), em países federados a implementação de políticas 

nacionais dependerá na maioria das vezes da capacidade de coordenação da União, bem 

como os instrumentos institucionais que esta possui para subsidiar os subgovernos 

nacionais a seguirem os objetivos gerais da política proposta pelo governo central. 

O conceito de autonomia presente na visão sistêmica do PDE talvez seja caro 

ao sistema educacional brasileiro, em virtude de termos no Brasil uma autonomia relativa 

aos subgovernos nacionais. Entende-se que a autonomia é a identidade ou capacidade de 

auto regulação do sistema. A organização implica na articulação e inter-relação das partes 

com o todo com vistas a uma finalidade comum. A partir da autonomia contida na visão 

sistêmica do PDE, o mesmo visa potencializar as políticas de educação de forma a se 

reforçarem reciprocamente (BRASIL, 2007c).  

O PDE exige, para seu sucesso, o fortalecimento ou criação de instâncias de 

interlocução entre Estado e Sociedade civil organizada: “Essas instâncias devem ter 

legitimidade para o planejamento e acompanhamento de políticas para a educação, e a 

capacidade para viabilizar a colaboração entre as instituições envolvidas com a garantia 

da educação básica em cada esfera administrativa” (ANDRADE, 2012, p.120). 

O enfoque sistêmico pretendido acabou por se vincular a uma concepção 

estruturalista-funcionalista, resultando em uma incompatível perspectiva de superação 

das dicotomias educacionais brasileiras, contidas na visão apresentada nesta política 

(SAVIANI, 2010). Com o PDE, o Estado veio assumindo a metodologia de planejamento 

para estruturar as necessidades educacionais do país neste setor.  

Esta política do governo federal constitui-se em um plano estratégico, de 

ordem desenvolvimentista com fundamentos gerenciais, acentuados ao reclamar 

performance aos entes federados na gestão da educação de seus sistemas escolares. Esta 

característica leva o PDE a se focar estritamente nos resultados positivos mensurados a 

partir do IDEB, entendido dentro da lógica do governo federal como um quantitativo de 

sinônimo de qualidade.  

Os resultados do IDEB vêm pautando as políticas educacionais brasileiras, 

não obstante direciona a adesão ao PDE e ao PAR que possuem a missão de elevar o 

índice do IDEB para nível 6,0 (seis) até o ano de 2022. Focaliza diretamente os 

municípios brasileiros trazendo questões como o regime de colaboração, 
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responsabilização, autonomia municipal e mobilização da sociedade civil para o controle 

social desta política.  

Entende-se que o PDE desponta para os municípios brasileiros como uma 

oportunidade de alocação de recursos para os sistemas locais de ensino, trazendo a lógica 

de uma “nova” relação intergovernamental que se dá de maneira “coordenada” e 

“cooperativa” em termos teóricos, a princípio. 

O segundo pilar é o princípio da territorialidade que pauta-se na 

respeitabilidade das comunidades e suas idiossincrasias e arranjos étnico-educativos. 

Sobre a territorialidade, apresenta a seguinte visão:  

 

O enlace entre educação e ordenação territorial é essencial na medida em que 
é no território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e pela 
história, se estabelecem e se reproduzem. Toda discrepância de oportunidades 
educacionais pode ser territorialmente demarcada: centro e periferia, cidade e 
campo, capital e interior. Clivagens essas reproduzidas entre bairros de um 
mesmo município, entre municípios, entre estados e entre regiões do País. A 
razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar 
estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir 
desigualdades sociais e regionais, na educação, exige pensá-la no plano do 
País. O PDE pretende responder a esse desafio através de um acoplamento 
entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo 
educativo. Não é possível perseguir a equidade sem promover esse enlace 
(BRASIL, 2007c, p.4). 

 

A territorialidade defendida pelo PDE coloca para os municípios a 

responsabilidade de gerenciar seus contratos territoriais para poder receber as 

transferências voluntárias advindas da União. Responsabiliza os gestores públicos, 

políticos e sociedade civil quanto à melhoria da educação nacional (FERREIRA, 2013; 

ALBUQUERQUE, 2013; SAVIANI, 2007).  

Por meio do princípio de territorialidade, visa organizar a educação brasileira 

federativamente enquanto pacto cooperativo, transpondo para a educação a forma de 

organização territorial e político-administrativa existente no Brasil. Tenta, teoricamente, 

compatibilizar o princípio da autonomia com o da interdependência entre as partes, de 

modo que haja divisão de funções e poderes entre os governos, o que seria um modelo de 

autoridade interdependente, tendo como parâmetro Wright (1978). 

O terceiro pilar ancora-se no conceito de desenvolvimento, que no documento 

apresenta-se: 

 

Não há como construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma 
educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela inclusão e 
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pelo respeito à diversidade. Só é possível garantir o desenvolvimento nacional 
se a educação for alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado de 
forma a potencializar seus efeitos. Reduzir desigualdades sociais e regionais 
se traduz na equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade 
(BRASIL, 2007c, p.4). 

 

No PDE o desenvolvimento está diretamente associado a uma educação com 

qualidade, mediante o estabelecimento de condições mínimas para sua oferta enquanto 

eixo estruturante das ações do Estado. A educação deve promover a redução das 

desigualdades sociais e regionais enquanto polo de equalização de oportunidades. 

Destaca-se que o conceito de desenvolvimento não é algo novo, figurando desde a década 

de 1970 nas discussões que chamavam a atenção para a super exploração do ambiente 

pelo homem.  

O desenvolvimento em âmbito social requer sociedades justas que 

proporcionem oportunidades ao ser humano em nível equilibrado de qualidade de vida. 

Tomando o desenvolvimento por este aspecto, no PDE se observa a retomada da educação 

enquanto salvaguarda do desenvolvimento nacional. Priorizando uma concepção de 

educação por resultados: 

 

O enlace entre educação e desenvolvimento é essencial na medida em que é 
por meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces entre a educação 
como um todo e as outras áreas de atuação do Estado. Não importa a 
abrangência do território considerado, o bairro ou o país. A relação recíproca 
entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as ações do Estado são 
alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, potencializando seus efeitos 
mútuos. 
Desse movimento de busca de sintonia das políticas públicas entre si depende 
a potencialidade dos planos setoriais, inclusive o educacional, que passam, 
nesses termos, à condição de exigência do desenvolvimento econômico e 
social, garantindo-se que o todo seja maior que a soma das partes (BRASIL, 
2007c, p.6-7). 

 

O PDE é uma estratégia política do governo brasileiro que instituiu novas 

reformas educacionais consideradas necessárias para que o país se insertasse no projeto 

de desenvolvimento global do capital. Ghiraldelli (2009) destaca que ele foi apresentado 

para a sociedade no instante em que o contexto nacional parecia concatenar os anseios de 

federalização da educação básica. Seria uma política de intervenção do governo federal 

garantindo a escolarização básica nas redes públicas municipais e estaduais do país 

mediante assinatura de termos de adesão, previstos no PMCTE. 
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Seu texto revela a face adotada pela política social dos últimos governos 

brasileiros nas duas décadas que passaram, mostrando o “anseio” destes governos em 

“atender” às reivindicações pela ampliação da cidadania.  

Neste âmbito, as políticas educacionais como o PDE possuem os seguintes 

focos: descentralização, poder local, participação política e autonomia, dentre outros. Tais 

aspectos inserem-se no contexto de planejamento de políticas educacionais que visam 

acompanhar o processo de modernização e desenvolvimento (DRAIBE, 2007). Esta nova 

forma de gestão da educação traz importantes mudanças institucionais e reconfigura a 

relação Estado-Sociedade, estabelecendo um canal de participação entre governo e 

comunidade escolar. 

Para efetivação desta dinâmica federalista o PDE destaca como sua 

possibilidade o regime de colaboração, enquanto seu quarto pilar de sustentação, cuja 

concepção é: “[...] compartilhar competências políticas, técnicas e financeiras para a 

execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação, de forma a 

concertar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a autonomia” (BRASIL, 2007c, 

p.10).  

Mais do que um planejamento estratégico, se apresenta à sociedade como uma 

política nacional de revisão das responsabilidades da União que passa a ter o 

compromisso de combater os desníveis regionais e a construção da qualidade mínima na 

educação:  

 

O PDE busca, de uma perspectiva sistêmica, dar consequência, em regime 
de colaboração, às normas gerais da educação, na articulação com o 
desenvolvimento socioeconômico que se realiza no território, ordenado 
segundo a lógica do arranjo educativo – local, regional ou nacional (BRASIL, 
2007c, p.10-11, grifos nossos). 

 

É em si uma forma de colaboração entre os entes federados, se caracteriza por 

conduzir os subgovernos a exercer o regime de colaboração, posto que a Constituição 

Federal não especifica como esta colaboração acontecerá, e nem existem leis 

complementares para que esta aconteça. O documento pode ser compreendido como um 

definidor de critérios para que a colaboração se desenvolva, ou seja, um “novo” 

compromisso para o pacto federativo no Brasil.  

Entrementes, não se pode olvidar que com sua implantação o poder Executivo 

acabou por diminuir a responsabilidade da União, aumentando a de estados e municípios 

para com a educação:  
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a concretização do mandamento constitucional segundo o qual a União deve 
exercer “em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estado, ao 
Distrito Federal e aos municípios, implicou revisão da postura da União, que a 
partir do PDE assumiu maiores compromissos – inclusive financeiros– e 
colocou à disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
instrumentos eficazes de avaliação e de implementação de políticas de 
melhoria da qualidade da educação, sobretudo da educação básica pública 
(BRASIL, 2007c, p.11). 

 

Justamente o quinto e sexto pilares assentam-se na responsabilização ou 

accountability e mobilização social que no texto aparecem da seguinte forma: 

 

Dois outros imperativos se desdobram dos propósitos do Plano: 
responsabilização (o que se conhece na literatura como accountability) e 
mobilização social. Se a educação é definida, constitucionalmente, como 
direito de todos e dever do Estado e da família, exige-se considerar 
necessariamente a responsabilização, sobretudo da classe política, e a 
mobilização da sociedade como dimensões indispensáveis de um plano de 
desenvolvimento da educação. Com efeito, a sociedade somente se mobilizará 
em defesa da educação se a incorporar como valor social, o que exige 
transparência no tratamento das questões educacionais e no debate em torno 
das políticas de desenvolvimento da educação. Desse modo, a sociedade 
poderá acompanhar sua execução, propor ajustes e fiscalizar o cumprimento 
dos deveres do Estado (BRASIL, 2007c, p.11). 

 

O objetivo é trazer à sociedade brasileira um pacto da federação cooperativa 

via mobilização social. Tarefa um pouco difícil se pensarmos na dimensão de atuação da 

esfera pública. Para Arendt (1997, p.61-62):  

 

A nossa percepção da realidade depende totalmente da aparência, e, portanto 
da existência de uma esfera pública na qual as coisas possam emergir das trevas 
da existência resguardada, até mesmo à meia–luz que ilumina a nossa vida 
privada e íntima deriva, em última análise, da luz mais intensa da esfera 
pública. Para percebermos o público como importante, colocamos a esfera 
pública enquanto um mundo comum que reúne-nos na companhia uns dos 
outros e, contudo, evita que colidamos uns com os outros. 

 

A partir desta concepção, as esferas participativas da vida pública trazem a 

possibilidade de serem construídos novos padrões de democracia e governabilidade. Não 

basta a presença de elementos técnicos e instrumentais de gestão que garantam maior 

descentralização administrativa na gestão das políticas municipais, é preciso grande 

mobilização social da população.  

Está presente no PDE o predomínio da concepção de regulação social sobre 

as ações do Estado com a finalidade de racionalizar e otimizar os serviços burocráticos 

prestados pelos entes federados, ao adotar como forma de gestão a visão sistêmica de 
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educação, ao invés de formar atitudes cidadãs em torno da autonomia e 

corresponsabilidade na condução e gestão dos serviços. 

Predomina no documento o controle institucional, que por sua vez mantém 

estreita ligação com a accountability das ações públicas. Peculiarmente, “O controle 

institucional é elemento indispensável para o uso eficiente e eficaz dos recursos públicos, 

pois viabiliza a accountability em ações públicas, previne ou elimina possibilidades de 

corrupção [...]” (FARENZENA, 2010, p.239, grifos da autora).  

Ancorado no conceito de controle institucional, prevê “[...] as conexões 

intrínsecas entre educação básica, educação superior, educação tecnológica e 

alfabetização e, a partir destas conexões, potencializar as políticas de educação de forma 

a que se reforcem reciprocamente” (BRASIL, 2007c, p.10).  

No Brasil, a responsabilidade pela educação básica está suplantada nas mãos 

dos três entes federados, sendo sua oferta descentralizada aos estados e municípios. Neste 

sentido, as políticas de educação conectadas, postas no documento do PDE, pressupõem 

um federalismo cooperativo, conforme propõe Elazar (1995, 1987). O Plano de 

Desenvolvimento da Educação é o esforço de transferir a responsabilidade e extensão da 

educação brasileira quanto ao direito à educação para os municípios e estados, 

responsabilizando a escola por resultados positivos no IDEB.  

Se instala com o PDE a performance na educação básica, visto que na forma 

de planejamento estratégico, em sua modalidade gerencial, foi o instrumento escolhido 

pelo governo federal para racionalizar e descentralizar suas ações, onde: “os argumentos 

em favor da descentralização afirmavam sua característica inovadora, capaz de imprimir 

autonomia e transferência de poder das autoridades superiores para as autoridades locais” 

(FERREIRA, 2013, p.73). 

O PDE consolida os interesses do Movimento Todos pela Educação e dos 

organismos multilaterais que destacam o papel estratégico da educação. Conquanto “[...] 

O vínculo entre sociedade civil e Estado explica como a dominação poreja em todos os 

espaços sociais, educando o consenso, forjando um ser social adequado aos interesses (e 

valores) hegemônicos” (FONTES, 2006, p.212). Todavia, ele é uma política e enquanto 

tal surge de um contexto de influência80.  

                                                                 
80 Conforme Ball (2011) os textos políticos são textos em ação e de ação, os quais possuem história, 
inseridos em espaços representacionais que não são vazios, podendo ser recriados a cada leitura. 
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No entendimento de Ball (2004), cada vez mais o setor privado participa na 

gestão, na prestação e financiamento do serviço público. Esta situação se evidencia no 

âmbito nacional: 

 

No que diz respeito à expansão do acesso ao ensino superior privado, há que 
se considerar que o PDE promove inovações consideráveis no mecanismo de 
financiamento do estudante do ensino superior não-gratuito, por meio de uma 
alteração no funcionamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES), que se coadunam integralmente com o programa de 
bolsas de estudo consubstanciado no Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) (BRASIL, 2007c, p.28). 

 

O ensino e aprendizagem são concebidos como processos de produção e de 

fornecimento que devem cumprir os objetivos do mercado com transferência eficiente e 

controle de qualidade. Não à toa, o documento enfatiza constantemente a melhoria da 

educação como objetivo maior da sociedade brasileira e o controle deve ser feito pela 

mobilização social, o que implica em uma maior participação.  

A União, com o PDE, encontrou meios para estabelecer o regime de 

colaboração, que executado no município se configura no PAR. A partir da implantação 

do PDE os municípios e estados procuram formas de colaboração. Por meio deste a União 

apresenta sua proposta e os municípios, mediante a formulação do PAR, fazem adesão às 

ações que mais se aproximam de sua realidade local. Não se desconsidera que este é um 

passo no enfrentamento dos problemas advindos da qualidade da educação básica e do 

regime de colaboração.  

Esta política educacional enfatiza a qualidade educacional como meta a ser 

perseguida por todos os entes federados, construindo instrumentos de intervenção como 

o PAR e o IDEB. No entanto, somente estes requisitos não garantem a melhoria da 

educação. Ele mantém a concepção de que o papel da União seria o de estimular a 

produção da qualidade, deixando a lógica da exclusão em ascensão (SAVIANI, 2010; 

ARAÚJO, 2007).  

Os fios que o conduzem são antigos, segundo Araújo (2007). Tentam impor 

uma espécie de regulação do sistema educacional baseada em instrumentos de avaliação 

em larga escala, o que significa manter a política educacional hegemônica realizada nas 

últimas décadas em nosso país. Este princípio pode ser percebido em virtude de o PDE 

ser balizado na criação do IDEB, conforme quadro 1 (localizado na p.134), que pondera 

os resultados do SAEB e Prova Brasil, criando um índice que vai de zero a dez (quanto 

mais próximo ao dez, melhor estaria a educação proferida no ente federado).  
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O ranking parte da ideia de que é possível avaliar os sistemas escolares 

utilizando apenas os resultados do desempenho dos alunos, uma visão equivocada 

(ARAÚJO, 2007; SAVIANI, 2010).  

Segundo Afonso (1999, p.150), a avaliação estandardizada com publicização 

de resultados: 

 

[...] permite evidenciar, melhor do que qualquer outra, o já designado paradoxo 
do Estado neoliberal: por um lado o Estado quer controlar mais de perto os 
resultados escolares e educacionais por um lado, (tornando-se assim mais 
Estado, Estado-avaliador), mas, por outro, tem que partilhar esse escrutínio 
com os pais vistos agora como clientes ou consumidores (diluindo também por 
aí algumas fronteiras tradicionais, e tornando-se mais mercado e menos 
Estado). Produz-se assim um mecanismo de quase-mercado em que o Estado, 
não abrindo mão da imposição de determinados conteúdos e objetivos 
educacionais (de que a criação de um currículo nacional é apenas um exemplo), 
permite, ao mesmo tempo, que os resultados/produtos do sistema educativo 
sejam controlados pelo mercado. 

 

O texto ainda prevê o papel da União quanto ao financiamento da educação 

básica, alinhado às ações do FNDE, impondo que os volumes de dinheiro estejam 

articulados ao PAR dos estados e municípios, evitando o desperdício de verbas 

constitucionais oriundas das transferências voluntárias e amarrando os entes federados 

aos desejos da União.  

O documento deixa implícito que o problema da educação é de cunho 

gerencial e que é preciso a ação regulatória da União sobre os gestores dos sistemas 

educacionais: “[...] da revisão do papel do governo federal resulta um controle maior e 

sistemático das políticas nos entes federados [...]” (KRAWCZYK, 2008, p.805).  

O PDE é uma tentativa de melhorar a relação intergovernamental por meio 

do estabelecimento de normas ao regime de colaboração para a educação. 

Configurativamente, possui as seguintes áreas de atuação para a educação básica: 
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Quadro 1 – O PDE como programa de ação81 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de BRASIL (2007c). 

 

Conforme se observa no quadro 1, as ações para a Educação Básica primam 

pela desresponsabilização da União para com este nível de educação e, cada vez mais, 

responsabilização dos subgovernos nacionais sob a premissa do regime de colaboração 

                                                                 
81 O PDE envolve ações para a Educação Básica e Educação Superior, porém, como o objeto de análise da 
tese são Secretarias Municipais de Educação privilegiou-se as ações previstas para a etapa de educação em 
que as secretarias atuam. 

 
NÍVEIS  

 
AÇÕES  

 
ESTRATÉGIA DE 

EXECUÇÃO 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
 
 

Formação de professores e piso 
salarial nacional 

 
“A União, o distrito Federal, os 
estados e os municípios, 
inclusive em regime de 
colaboração, deverão promover 
formação inicial, continuada, e a 
capacitação dos profissionais do 
magistério” (p.17). 

  
Financiamento: salário-educação 

e FUNDEB 

 
“Expressão da visão sistêmica da 
educação, ao financiar todas as 
suas etapas” (p.18) 

  
 
 
 
 

Avaliação e responsabilização: o 
IDEB 

 
“O PDE promove profunda 
alteração na avaliação da 
educação básica. Estabelece, 
inclusive, inéditas conexões 
entre avaliação, financiamento e 
gestão, que invocam conceito até 
agora ausente do nosso sistema 
educacional: a responsabilização 
e, como decorrência, a 
mobilização social. [..] Dessa 
preocupação nasceu a ideia de 
combinar os resultados do 
rendimento escolar[...] em um 
único indicador de qualidade: o 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) ” 
(p.19-21). 

  
 

O Plano de Metas: planejamento 
e gestão 

 
“[...] a adesão ao Plano de Metas 
[..] significa o compromisso dos 
gestores municipais com sua 
concretização no plano local. 
O Plano de Metas [..] agrega 
ingredientes novos ao regime de 
colaboração, de forma a garantir 
a sustentabilidade das ações que 
o compõem” (p.24). 
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que na concepção do governo central é o único modo de promover uma educação de 

qualidade.  

As cinco ações destacadas (Formação de professores e piso salarial nacional; 

Financiamento: salário-educação e FUNDEB; Avaliação e responsabilização: o IDEB; O 

Plano de Metas: planejamento e gestão) para a educação básica se ancoram em políticas 

educacionais que possuem uma lógica de racionalidade técnica, valorizando a inclusão 

social em detrimento da educação enquanto direito universal.  

Com o discurso de descentralização, regime de colaboração e mobilização 

social, a União assume por meio das cinco ações constantes no quadro 1 seu papel de ente 

regulador que visa garantir o cumprimento das metas de eficiência sem, contudo, exercer 

diretamente as funções ligadas à educação, tendo um caráter gerenciador e avaliador em 

detrimento de sua função de executor. 

Este é um limite dentro do campo do federalismo apontado por Wright (1978) 

quando critica o caráter formal e prescritivo seguido pelos governos federalistas. Propõe 

que as relações intergovernamentais devam ser melhor executadas. Elas são uma gama 

de ações e concepções informais dos funcionários que interferem na execução das 

políticas governamentais.  

Dentro do conjunto de relações intergovernamentais, o PDE “objetivou” 

descentralizar suas ações dando autonomia política e responsabilização aos entes 

federados. Teoricamente, atende a uma concepção básica do federalismo e das relações 

intergovernamentais apontadas por Agranoff (1992, p.181, tradução nossa): 

 

O governo central fixa geralmente as condições de prestação ou estabelece os 
parâmetros dos serviços, mas não os administra. O resultado, o envolvimento 
de diversas instituições pertencentes a distintos níveis de governo nos sugere a 
existência de uma situação de interdependência. Em resumo, a atuação pública 
implica a presença de uma dimensão territorial no exercício da autoridade junto 
ao desempenho de determinadas responsabilidades funcionais. [...]. Não 
estamos ante uma organização monolítica ou um todo indiferenciado, mas sim 
em presença de uma realidade complexa na qual há lugar para o conflito, o 
jogo político e as relações de intercâmbio82.  

 

                                                                 
82 “El gobierno central por lo general establece las condiciones de servicio o establece los parámetros de 
los servicios, pero no se ejecuta. El resultado, la participación de las diferentes instituciones que pertenecen 
a diferentes niveles de gobierno sugiere la existencia de una situación de interdependencia. En resumen, la 
acción pública implica la presencia de una dimensión territorial en el ejercicio de la autoridad por el 
desempeño de ciertas responsabilidades funcionales. [...]. No estamos en contra de una organización 
monolítica o un todo indiferenciado, pero en presencia de una realidad compleja en la que hay lugar para 
el conflicto, el juego político y de las relaciones de intercambio” (AGRANOFF, 1992, p.181). 
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Com o objetivo de fixar as condições de prestação de serviços pelo governo 

federal aos demais entes federados, o governo brasileiro lançou o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PMCTE) por meio do Decreto nº 6.094, de 24 de 

abril de 2007, que dispõe sobre sua implementação pela União em regime de colaboração 

com os municípios, distrito federal e estados, presumindo a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a 

mobilização social para a melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007d).  

O PMCTE é uma espécie de contrato territorial que estados e municípios 

devem aderir para receber as transferências voluntárias dos recursos e assistência técnica, 

configurando um plano plurianual com duração de quatro anos previsto na Constituição 

de 1988 para todas as pastas do governo federal. Embora o PDE contenha ações para a 

educação superior, o PMCTE focaliza suas ações na educação básica, com previsão de 

participação direta da União no compromisso (BRASIL, 2007d). 

A carta de apresentação do PMCTE disponibilizada aos gestores municipais 

e estaduais pelo MEC anuncia que “a adesão voluntária ao Plano de Metas gerou o 

comprometimento dos entes federados com vinte e oito diretrizes e com as metas 

estabelecidas a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ” 

(BRASIL, 2011).  Ao instituir o IDEB como parâmetro de qualidade da educação, o 

PMCTE evidencia o discurso da administração empresarial que mobiliza e responsabiliza 

os agentes escolares, tanto individualmente quanto coletivamente a fim de atingir as metas 

pretendidas.  

Os termos cooperação, participação, autonomia e descentralização aparecem 

como modelo de administração e gestão, encobrindo o acirramento da competitividade. 

O PMCTE objetiva melhorar os princípios da governabilidade democrática no âmbito 

educacional, que inclui o conceito de accountability, em que de um lado há a 

responsabilização dos governos em prestar contas à sociedade e de outro o direito desta 

sociedade em controlar as ações do governo: “Art.7º. Podem colaborar com o 

Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e privados tais como 

organizações sindicais e da sociedade civil [...]” (BRASIL, 2007d, s/n, grifos nossos).  

As variadas formas de responsabilização têm em primeiro momento o 

objetivo de publicizar o sistema político dos países que realizaram a reforma de Estado 

na década de 1990, extirpando os antigos padrões clientelistas e paternalistas, evitando as 

bases tecnocráticas e burocráticas por estes exercidas.  
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O documento do CLAD (1998) destaca inúmeras maneiras de 

responsabilização83 dos agentes públicos, reforçando o papel do Estado como financiador 

das políticas públicas, com necessidade destes governos em atrair a comunidade, as 

empresas e o terceiro setor para compartilhar a responsabilidade de execução dos serviços 

públicos, principalmente os de saúde e educação básica: “Descentralizar a execução dos 

serviços públicos é tarefa essencial no caminho da modernização gerencial do Estado [...]. 

[...] as funções que podem ser realizadas pelos governos subnacionais e que antes estavam 

centralizadas, devem ser descentralizadas” (CLAD, 1998, p.9, tradução nossa)84.  

O decreto nº 6.094/07 atende às expectativas de responsabilização e 

descentralização defendidas pelo CLAD (1998) em que a competição seria positiva, 

construindo a governabilidade por meio da responsabilização democrática: “Art.5º. A 

adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da 

responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera 

de competência” (BRASIL, 2007d, s/n).  

Dentro da expectativa de responsabilização, Saviani (2010) destaca que a 

melhor forma de promover o fortalecimento de instâncias locais, como os municípios, 

não é conferir-lhes autonomia deixando-os à própria sorte, mas sim articulá-los no todo, 

pois o isolamento acirra as desigualdades locais e regionais.   

O PMCTE propõe articular os entes federados por meio da assistência técnica 

e financeira com o critério de prioridade baseado no IDEB, sendo o apoio do MEC 

orientado a partir de eixos de ação expressos nos programas educacionais plurianuais da 

União que contemplam os eixos: I. Gestão educacional; II. Formação de professores e 

profissionais de serviços e apoio escolar; III. Recursos pedagógicos; IV. Infraestrutura 

física (BRASIL, 2007d, s/n).  

Destaca a emulação dos sistemas escolares, aprofundando o controle por 

resultados: “Art.5º, § 3º. O Município que não preencher as condições técnicas para a 

                                                                 
83 O Documento do CLAD (1998, p.8, tradução nossa) aponta que “Na área social, o caminho é fortalecer 
o papel do Estado como formulador e financiador das políticas públicas. Para isso, o desenvolvimento da 
capacidade catalítica dos governos torna-se crucial para atrair a comunidade, empresas e o terceiro setor, 
para compartilhar a responsabilidade pela execução dos serviços públicos, principalmente nas áreas de 
saúde e educação básica[...]”.   
No original encontra-se: “En el área social, el camino está en fortalecer el papel del Estado como formulador 
y financiador de las políticas públicas. Para esto, se torna fundamental el desarrollo de la capacidad 
catalizadora de los gobiernos en cuanto a atraer a la comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para 
compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud y 
educación básica (CLAD, 1998, p.8). 
84 “La descentralización de los servicios públicos es un paso esencial en el camino hacia la modernización 
de gestión del Estado [...]. [...] Las funciones que se pueden realizar por los gobiernos subnacionales que 
se centralizaron anteriormente, deben ser descentralizada” (CLAD, 1998, p.9). 
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realização da Prova Brasil será objeto de programa especial de estabelecimento e 

monitoramento das metas” (BRASIL, 2007d, s/n).  Requerendo estes aspectos, aparece 

na normativa os termos: acompanhar, avaliar, com participação da comunidade e do 

Conselho de Educação (BRASIL, 2007d)  

O discurso é o de promover a gestão participativa das políticas educacionais 

mediante um Comitê Local, promovendo um enunciado legitimador da ação da União 

nos governos locais, com adoção de tecnologias gerencialistas, baseadas na vigilância à 

distância, com a instituição do E-governo85 ou governo eletrônico, por meio da plataforma 

criada especialmente para gerenciar e fiscalizar as ações do PMCTE, denominada de 

plataforma de Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério 

da Educação (SIMEC), podendo ser acessada no site do FNDE.  

A plataforma SIMEC foi criada pelo MEC no ano de 2007 para permitir a 

eficiência e eficácia na execução e monitoramento das políticas educacionais 

desenvolvidas em colaboração com os estados e municípios. Ao criar o SIMEC, o 

governo federal pretendeu modificar a cultura de práticas organizacionais nas práticas de 

governança do Ministério da Educação, bem como controlar e impor o gerencialismo às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação quanto aos recursos financeiros. Isto é, 

instituiu um E-governo para operacionalização das ações previstas no PDE. 

Outra forma de responsabilizar os gestores públicos e a escola é o IDEB, 

figurando como valor da transparência quanto às avaliações nacionais. Estreitando 

disputas entre as redes de escolarização. Se o IDEB é ruim, há um taxativo de mau 

gerenciamento daquela instituição: “Art.3º, § único. O IDEB será o indicador objetivo 

para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao compromisso” 

(BRASIL, 2007d, s/n).  

No Brasil, a elaboração e discussão de políticas públicas educacionais de 

âmbito federal se deu por meio de ações centralizadas e desarticuladas entre si, com 

marcada prática de transferir responsabilidades sem a devida perspectiva de tomada de 

decisões aos municípios brasileiros. No caso do PMCTE, o termo de adesão que o 

acompanha indica este histórico centralismo ao prever que as Secretarias Municipais de 

Educação que não assinarem/aderirem ao termo encontrarão dificuldade de 

                                                                 
85 O governo eletrônico é a utilização por agências governamentais de tecnologias de informação que 
promove a interação das relações entre cidadãos, empresas e governo. Podem ter variadas finalidades desde 
a prestação de contas ao empoderamento do cidadão por meio do acesso ao sistema das informações de 
administração governamental. 
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financiamento para seus programas educacionais. Este mecanismo faz com que os 

municípios percam a autonomia no processo, gerando uma “participação orientada para 

o consenso [...] (LIMA, 2003, p.79).   

A participação orientada para o consenso pode ser observada na diretriz nº 

XXVIII do Decreto nº. 6.094/07 quando institui a organização de um Comitê Local do 

Compromisso a ser constituído por representantes da associação de empresários, 

trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do 

sistema público de educação que se encarregaria da mobilização da sociedade e 

cumprimento das metas do compromisso baseadas no IDEB (BRASIL, 2007d). 

Este fundamento do PMCTE caracteriza a formulação de uma política 

centralizada que “inova” por acontecer nos estados e municípios, acrescentando ou 

ditando os critérios de transferências financeiras e apoio técnico, sendo uma política de 

descentralização convergente, ou seja, possui uma descentralização monitorada por meio 

do E-governo da plataforma SIMEC. Para o funcionamento do monitoramento via E-

governo, o PMCTE propõe que ao aderir ao Compromisso os municípios elaborem o 

Plano de Ações Articuladas (PAR), inserto no Capítulo IV, Seção II do PMCTE, 

analisado a seguir. 

 

 

 

2.3 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) – IMPLICAÇÕES NA GESTÃO 

EDUCACIONAL  

 

 

 

Em meados dos anos 90, segundo Schultze (1995), há uma ampliação do 

federalismo executivo e minimização dos demais poderes, além do fortalecimento do 

governo federal ante os demais subgovernos nacionais, mediante políticas relacionadas à 

reforma do Estado que imprimiram uma diminuição de investimentos nas políticas 

sociais, privatização e terceirização de serviços estatais.  

O processo de descentralização defendido após a reforma veio acompanhado 

da centralização de políticas sociais, ocorrendo a transferência da responsabilidade no 

tangente à implementação e gestão de políticas e programas que eram definidos em 

âmbito federal para os subgovernos nacionais. Desta maneira, ao analisar o PAR não se 
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deve perder de vista seu contexto de criação, que se dá imerso a uma crise da economia 

mundial iniciada nos anos de 2000, eclodindo em 2008 (ATALLI, 2009). Tentando 

sobreviver à crise econômica mundial iniciada em 2007/2008 e ao aumento das taxas de 

inflação e desemprego no Brasil, o governo de Luís Inácio da Silva implementou no ano 

de 2007 o PAC e para a área da educação instituiu PDE, cujo motor de execução 

materializa-se por seu instrumento jurídico denominado de Plano de Ações Articuladas 

(PAR).  

Tomando por base o seu contexto de formulação, compreende-se o PAR não 

apenas como uma regulamentação federal de transferências de recursos, mas como um 

conjunto de ações cujo objetivo visou promover a melhoria das relações 

intergovernamentais, que se materializam no fundamento da gestão compartilhada entre 

os entes federados, e se constrói sob a forma de pacto federativo dentro de uma arena de 

negociação instituída pela realidade dos municípios que o executam. Entende-se o PAR 

enquanto arena86 de negociação da gestão educacional, cujos representantes são as 

Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs).  

Ao buscar analisá-lo enquanto arena de negociação da gestão educacional 

rumo a um regime de colaboração, surge a dificuldade polarizada no federalismo 

brasileiro: a centralização/descentralização evidenciadas na path dependence do Brasil 

em matéria de política educacional. Sob este aspecto pode-se observá-lo como uma nova 

forma de centralização: considerando suas diretrizes gerais, formas de financiamento e 

assistência técnica, que são definidos por uma norma geral materializada nas Resoluções 

nº 29/07, nº 47/07 e nº 14/12 do FNDE. Estas três resoluções são as normativas mais 

importantes no âmbito do PAR por operacionalizarem legalmente o Decreto nº 6.094/07.  

Para dar corpus de legalidade ao Decreto nº 6.094/07 que instituiu as ações 

articuladas, a União editou entre os períodos de 2007 a 2015 vinte e duas legislações que 

corroboram com o texto do referido decreto. Estas vinte e duas normativas estabelecem 

                                                                 
86 Segundo Ball (2011), geralmente os estudos em termos de políticas educacionais desqualificam a análise 
política do texto de uma política educacional. Conforme o autor, é preciso analisar o contexto de produção 
e implementação das políticas educacionais questionando a centralidade do Estado na formulação destas. 
As políticas possuem um ciclo contínuo, devendo-nos atentar para sua trajetória. Desta forma, o contexto 
de influência é aquele no qual se iniciam as políticas públicas e onde os discursos são construídos. Partindo 
deste pensamento, considera-se nesta pesquisa o conceito de arena enquanto campo de negociações e 
acordos entre posicionamentos por vezes contrários, visto que um texto político é produto dos acordos entre 
os diferentes níveis de governo. O contexto político remete a um contexto da prática que se constitui na 
arena para a qual a política se refere e para a qual é endereçada. Ao querer analisar o PAR enquanto arena 
de negociações, entendemos que ele é o contexto da prática, pois o texto político do PDE está endereçado 
ao PAR. O contexto de produção do PAR é tomado como dotado de sentido, portanto, é uma política 
enquanto texto e representação, logo, complexo, dotado de negociações, acordos, alianças e historicidade. 
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os critérios e procedimentos a serem executados pela União e os subgovernos nacionais 

no sentido de operacionalizar o apoio técnico ou financeiro previstos no decreto para os 

subgovernos nacionais. A legislação de maior importância em termos de normatividade 

é a Resolução nº 29/07 em virtude de ser nela que estão contidos os critérios e parâmetros 

para operacionalização do PAR no âmbito do Compromisso Todos pela Educação. Ela 

ficou em vigor durante cinco anos sendo posteriormente revogada pela Resolução de nº 

14/12.  

A resolução nº 29/07 traz as condições de participação dos estados, 

municípios e distrito federal, explicitando a forma de elaboração e apresentação do Plano 

de Ações Articuladas. Esta resolução é composta por três anexos: ANEXO I - Relação 

dos estados e municípios; ANEXO II - Eixos temáticos, linhas de ação e itens passíveis 

de assistência financeira; ANEXO III - Operacionalização da assistência financeira 

(BRASIL, 2007e). 

A normativa nº 29/07 suprime a parte da autonomia dos municípios quando 

define as formas de participação destes: “Art. 9º As ações que compõem o Compromisso 

serão implementadas progressivamente e constarão do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), cuja formulação obedecerá aos termos desta Resolução” (BRASIL, 2007e).  

Por outro lado, entende-se as ações articuladas enquanto plano estratégico que 

objetiva promover a descentralização, pelo menos no texto legal. Dentro de sua lógica, os 

municípios são o local de sua execução e, para além deste aspecto, prevê fóruns de 

discussão configurados no Comitê Local de Avaliação, cujas esferas da sociedade civil 

são privilegiadas na participação. 

Observa-se que no Anexo II -  Eixos temáticos, linhas de ação e itens passíveis 

de assistência financeira, a Resolução nº 29/07 mostra sua configuração de Estado 

regulador e mesmo o modelo de um federalismo dependente, pautado em mecanismo 

demos constraining, quando delimita os itens que podem ou não ter assistência técnica 

financeira: 

 

1. Gestão Educacional Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento 
dos Sistemas de Ensino: 
Apoio técnico e financeiro para a elaboração de instrumentos de Planejamento 
Estratégico das secretarias Estaduais e Municipais. 
Apoio técnico e financeiro para a implantação de Conselhos Municipais de 
Educação e formação continuada de membros do Conselho. 
Apoio técnico e financeiro para a implantação de Conselhos Escolares e 
formação continuada de membros do Conselho. 
Apoio técnico e financeiro à formação continuada das equipes das secretarias 
de educação, de gestores educacionais e gestores dos sistemas de ensino que 
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atuam em todas as modalidades da Educação Básica: Educação Especial, 
Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola, Educação 
Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Educação Integral e Integrada, 
Educação para a Promoção da Igualdade de Gênero e Diversidade Sexual, 
Educação em Saúde e Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2007e, s/n). 

 

O PAR possui, a partir da Resolução nº 29/07, a pretensão de promover a 

gestão democrática da educação e reúne indicadores que contribuem para uma análise da 

qualidade da educação dos municípios, por meio do diagnóstico da realidade educacional. 

Diferencia-se por intentar uma padronização em nível educacional que dá visibilidade ao 

padrão de qualidade definido na Resolução nº 29/07.  

É a tentativa de uma estratégia de materialização do regime de colaboração 

entre os entes federados, que objetiva possibilitar uma nova lógica de descentralização de 

recursos voluntários. Na elaboração do PAR o gestor municipal pactua com o MEC os 

compromissos que irão melhorar os pontos fracos da gestão educacional dos municípios 

por meio de estratégias previamente definidas. Com ele observamos a indução, por parte 

do governo federal, da gestão de políticas educacionais nos estados e municípios. Os entes 

federados passaram a ser responsabilizados pela qualidade da educação. O gestor do 

sistema educacional se responsabiliza por implementar suas ações e subações. A partir 

desta lógica, ocorre a fragmentação do serviço educacional, entendida como a introdução 

do gerencialismo na educação.  

Esta indução aparece também na Resolução nº 47/07 do FNDE. Nela, o 

gerencialismo na educação brasileira apresenta-se do seguinte modo:  

 

Art.10  
[...]  
Anexo B: Eixos Temáticos, Linhas de Ação e Itens Passíveis de Assistência 
Técnica e Financeira aos Estados e ao Distrito Federal. 
Eixo: 1 Gestão educacional 
Linha de ação: 1 Gestão Democrática dos Sistemas de Ensino  
Itens: 
1.1.1 Elaboração de instrumentos de Planejamento Estratégico das Secretarias 
de Educação. 
[...]  
1.2 Desenvolvimento da Educação Básica: 
[...] 
1.2.3 Elaboração, implantação e acompanhamento dos sistemas de avaliação, 
utilizando seus resultados como base para o planejamento de ações 
direcionadas para a melhoria da qualidade da educação básica dos Estados e 
do Distrito Federal (BRASIL, 2007f). 

 

Mister salientar que, no setor educacional, o novo gerencialismo na gestão 

pública gerou uma fragmentação dos serviços e introduziu a competição entre as escolas, 
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estados e municípios. As influências estão na gestão educacional por meio da 

descentralização, na instituição dos colegiados, na participação da comunidade escolar 

nos processos de decisão.  

A normativa nº 47/07 do FNDE não deixa opções aos subgovernos nacionais 

quanto a adesão ou não ao PAR, sendo obrigatória sua elaboração e implementação, com 

nítida matriz gerencial de gestão por resultados e mensuração de qualidade educacional 

por sistemas de avaliação direcionados e focalizados por meio do IDEB. Esta lógica de 

controle por resultados e foco na avaliação não é algo novo, está presente nos documentos 

do BM que priorizam a educação básica: “[...] Subjacente à ideia de centralidade, estão 

os mecanismos de controle sobre os focos de tensões sociais, as políticas de divisão 

internacional de produção de conhecimentos, a domesticação e manipulação das 

demandas oriundas da sociedade civil (SILVA, 2002, p.125). 

A partir da instituição do PAR percebemos uma mudança na organização e 

na gestão da educação, com as estratégias do novo modelo gerencial do serviço público, 

utilizadas para tornar a educação mais ágil, eficiente e produtiva (CASTRO, 2007). No 

caso das ações articuladas a matriz gerencial está presente nas estratégias a serem 

efetivadas pelos municípios que ao elaborarem o diagnóstico da realidade educacional, 

devem ter racionalidade na tomada de decisões e cumprimento das metas previstas no 

guia prático de ações (BRASIL, 2007g). 

O decreto nº 6.094/07 é o centro da agenda pública da política educacional 

brasileira, priorizando as ações baseadas no interesse coletivo dos municípios, 

considerando a realidade sistêmica destes. A participação na tomada de decisão é 

compartilhada por gestores escolares, Secretários de Educação, demais funcionários e 

sociedade civil. Trata-se de uma participação institucionalizada ao “promover a gestão 

participativa na rede de ensino” (BRASIL, 2007d, s/n). 

Por ser uma participação institucionalizada se condiciona pelas relações de 

poder local que podem ter aspecto de particularismo e corporativismo. Na configuração 

do PAR os sujeitos locais são conclamados à participação e responsabilizados por efetuar 

as ações que resultariam na melhoria da qualidade educacional, alterando, teoricamente, 

os modos e modelos de gestão proferidos nas subunidades governamentais ao ser 

estruturado em 04 (quatro) dimensões que lhe dão base (BRASIL, 2007g):  

 

1. Gestão educacional: está subdividida por meio do guia prático de ações do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação em áreas. As áreas são: área 1 – Gestão 
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Democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino; área 2 – 

Desenvolvimento da educação básica: ações que visem a sua universalização, a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem assegurando a equidade nas 

condições de acesso e permanência e conclusão na idade certa; área 3 – Comunicação 

com a sociedade; área 4 – Suficiência e estabilidade da equipe escolar; área 5 – Gestão 

de finanças. 

2. Formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar: também é 

subdividida nas seguintes áreas: área 1 – Formação inicial de professores da educação 

básica; área 2 – Formação continuada de professores da educação básica; área 3 – 

Formação de professores da educação básica para atuação em educação especial, 

escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas; área 4 – Formação inicial 

e continuada de professores da educação básica para o cumprimento da lei 10.639/03; 

área 5 – Formação de profissionais da educação (funcionários). 

3. Práticas pedagógicas e avaliação: subdividida em: área 1 – Elaboração e 

organização das práticas pedagógicas; área 2 – Avaliação da aprendizagem dos alunos 

e tempo para assistência individual/coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de 

aprendizagem. 

4. Infraestrutura física e recursos pedagógicos: divide-se nas seguintes áreas: área 1 

– Instalações físicas gerais e equipamentos; área 2 – Integração e expansão do uso de 

tecnologias da informação e comunicação na educação pública. 

O PAR conclama à participação, conceito caro aos movimentos sociais que 

historicamente lutaram para que a educação fosse democratizada no país. Para os 

movimentos sociais, a participação em uma perspectiva democrática deveria implicar em 

uma responsabilização materializada na capacidade dos entes em responder pelas ações 

implementadas, de modo a obter uma autonomia de responsabilidades, expressando, 

sobretudo, “o fortalecimento da sociedade civil na perspectiva da definição, 

acompanhamento e avaliação da ação estatal” (ANDRADE, 2012, p.158).   

Por este princípio, a participação deve se constituir em um modelo de relação 

sociedade/Estado, não sendo empreendido pela imposição, mas sim pela conquista, visto 

que não é um produto acabado, mas sim processo e implica no movimento histórico da 

sociedade. 

O conceito de participação no documento opera como uma espécie de 

controle das atividades públicas (ANDRADE, 2012). A participação no sentido de 

promover a democratização da educação envolve a formulação de políticas educacionais, 
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a determinação de objetivos e fins da educação, bem como a definição sobre a alocação 

de recursos (MEDEIROS; LUCE, 2008). Este aspecto foi desconsiderado ao chegar 

pronto para a gestão municipal executar. A participação pretendida é regulatória por 

entender a administração dos sistemas escolares a partir de rígidas normas, regras e 

procedimentos rigorosos de controle das atividades educacionais na plataforma SIMEC.  

O PAR propaga um modelo teórico retórico de accountability cuja concepção 

ideológica e política subestima os subgovernos nacionais, descaracterizando seus 

sistemas educacionais enquanto instrumento de legitimação de um regime de colaboração 

baseado na cooperação.  Traz por meio de suas ações e estratégias para cada dimensão 

um modelo de política educacional baseada nos resultados, denominada por Ball (2004) 

de performatividade, possui conceitos como resultado, níveis de desempenho e formas de 

qualidade, prevendo a responsabilização por meio da prerrogativa do regime de 

colaboração: 

 

O Plano, a ser executado em regime de colaboração com Municípios e 
Unidades Federadas, buscando também a participação das famílias e da 
comunidade, envolve primordialmente a decisão política, a ação técnica e 
atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores 
educacionais (BRASIL, 2007h, p.1). 

 

Trata-se de um plano executivo com discurso ambivalente que de um lado 

propõe o regime de colaboração e de outro condiciona a colaboração à mudança na 

macrogestão educacional proferida pelas Secretarias Municipais de Educação. Neste 

sentido, a descentralização da gestão pública só se materializaria se fossem adotados 

critérios que fortalecessem a democracia representativa. Ao prever ações e estratégias que 

as SEMEDs devem adotar, cerceia esta possibilidade.  

O Plano de Ações Articuladas é fechado, possui 04 (quatro) cadernos87 que o 

compõem e o estruturam como meio de “orientar” as Secretarias Municipais de Educação 

para “assegurar as condições de acesso, permanência, conclusão e sucesso dos alunos de 

forma a não comprometer o presente e irremediavelmente o futuro das novas gerações 

e do desenvolvimento social e econômico do país” (BRASIL, 2007h, p.5, grifos nossos).  

As quatro dimensões são a nova forma de estruturação requerida para as 

SEMEDs como requisito de gestão da educação. Pelas resoluções nº 29/07, nº 47/07 e nº 

14/12 do FNDE, as secretarias devem organizar sua gestão educacional com base nas 

                                                                 
87 Os cadernos são: Instrumento de Campo; Orientações Gerais para a Aplicação dos Instrumentos; Plano 
de Ações Articuladas; Guia Prático de Ações. 
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dimensões, áreas e estratégias previstas no guia prático de ações. No texto da Resolução 

nº 29/07 do FNDE a gestão participativa significa regulação e controle, uma vez que os 

Comitês Locais visam fiscalizar o trabalho de gestores, alunos e professores:  

 
VIII - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
[...] 
III – garantir a participação representativa da sociedade civil no exercício do 
controle das ações educacionais ofertadas à sua comunidade, durante a 
implementação do PAR, o que deverá ser realizado pelo Conselho Municipal 
de Educação, onde o mesmo existir, ou por um Comitê Local do Compromisso 
ou pelo Conselho Municipal a ser criado na localidade (BRASIL, 2007e, s/n).  

 

As ações articuladas são um elemento que legitimam o controle, devendo 

“zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social” 

(BRASIL, 2007d, s/n). Pretendem “introduzir na gestão pública mecanismos que 

permitem aos usuários e gestores responsabilizar os prestadores [...] ” (ADRIÃO; 

GARCIA, 2008, p.781), instituindo na educação um quase-mercado ao determinar como 

bom ou ruim o serviço prestado.  

Esta questão está presente no modo como prevê um diagnóstico detalhado da 

situação educacional dos municípios, instituindo critérios de 1 a 4. Os critérios 1 e 2 

denotam situações precárias dos eixos avaliados. Os critérios 3 e 4 indicam que as 

dimensões avaliadas estão em boas condições e não precisam de intervenção do MEC: 

 
Todos os indicadores propostos serão pontuados segundo critérios cuja 
descrição corresponde a 4 níveis: 
Critério de pontuação 4 – a descrição aponta para uma situação positiva, ou 
seja, para aquele indicador não são necessárias ações imediatas. 
Critério de pontuação 3 – a descrição aponta para uma situação satisfatória, 
com mais aspectos positivos que negativos, ou seja, o Município desenvolve, 
parcialmente, ações que favorecem o desempenho do indicador. 
Critério de pontuação 2 – a descrição aponta para uma situação insuficiente, 
com mais aspectos negativos do que positivos; serão necessárias ações 
imediatas e estas, poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 
Critério de pontuação 1 – a descrição aponta para uma situação crítica, de 
forma que não existem aspectos positivos, apenas negativos ou inexistentes. 
Serão necessárias ações imediatas e estas, poderão contar com o apoio técnico 
e/ou financeiro do MEC (BRASIL, 2007h, p. 14-15).   

 

Sua estrutura possui um padrão de gestão educacional de viés gerencialista ao 

propor uma administração eficiente do sistema educacional, envolvendo a implementação 

de objetivos previamente estabelecidos por meio de seus cadernos instrumentais que 

visam aumentar os padrões de desempenho, mensurados na avaliação do IDEB.  
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Simplifica o conceito de qualidade ao imprimir insistência no acesso do aluno 

à escola ou quando busca “valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado 

pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, 

responsabilidade [...]” (BRASIL, 2007d, s/n, grifos nossos).  Do ponto de vista do 

gerencialismo que pauta suas ações uma boa gestão deve: envolver implantação eficiente 

de instrumentos que aumentem a padronização do desempenho (BALL; GERWIRTZ, 

2011; CLARKE; NEWMAN et.al., 1994).  

O discurso de melhoria da qualidade está sempre presente no seu marco 

regulatório condicionando a qualidade à performance dos sistemas escolares que devem 

promover uma mudança na sua forma de gestão. Cabe uma observação em relação ao 

conceito melhoria da qualidade da educação inserido no PAR: entendemos que a questão 

federativa é indissociável do direito à educação de qualidade.  

O discurso contido no Plano de Ações Articuladas sobre a melhoria da 

qualidade da educação é pauta de outras políticas educacionais brasileiras (ENEM, 

ENADE, SAEB, PROVA BRASIL) em virtude de o Brasil querer ser reconhecido como 

um país cuja qualidade educacional seja referência no contexto internacional. Deste 

modo, não se pode deixar de questionar o termo que aparece no documento em vários 

momentos:  

 

Nossa sugestão de PAR concentra-se na melhoria gradativa dos resultados 
educacionais e tem o aluno como o centro de tomada de decisões. Assim seu 
principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento de aprendizagens, 
habilidades e competências, atitudes e valores necessários para sua formação 
integral (BRASIL, 2007b, p.3).  

 

A qualidade no PAR é sinônimo de mensuração de avaliações em longa escala 

como o IDEB. A matriz que prega a qualidade mensurada por meio de avaliações se 

propagou a partir de 1990, quando os Estado latino-americanos promoveram a reforma 

do Estado e da educação, pautada nos anseios das organizações internacionais, cujo foco 

central é o desenvolvimento mundial. Destacamos que a qualidade requerida apresenta 

uma “ótica econômica, pragmática, gerencial e técnica em que a eficiência e eficácia 

convertem-se em valores prioritários” (CABRAL NETO, 2011, p.273).  

Na visão do MEC, o Plano de Ações Articuladas é um importante instrumento 

de macrogestão educacional por permitir que os entes federados apontem suas prioridades 

para que a educação melhore e as metas do IDEB sejam alcançadas.  Argumentamos que 

como instrumento gerencial da gestão educacional induz a uma gestão de resultados e 
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performatividade: “O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para a 

gestão de resultados, visando instituir metodologia de acompanhamento adequada aos 

objetivos instituídos neste Decreto” (BRASIL, 2007d, s/n, grifos nossos).  

O gerenciamento oriundo do mercado é importado para a educação brasileira, 

colocando-se sobre e contra o trabalho proferido nos sistemas educacionais dos entes 

federados, bem como das autoridades educacionais locais (Secretarias de Educação). Ao 

dispor como metas uma gestão por resultados evidencia não somente sua matriz gerencial, 

mas, também, um problema de ações horizontais e coordenação vertical entre os três 

níveis de governo, dificultando as relações intergovernamentais já que se anuncia 

enquanto uma política educacional do sistema federativo.  

O PAR tem um problema central ao adotar a visão gerencial: as relações 

intergovernamentais, pois estados e municípios em grande maioria não possuem 

condições de ofertar serviços completos como a educação que possui uma escala de custos 

elevados, fazendo estes subgovernos muitas vezes abrirem mão do poder de decisão para 

participar das ações que preveem descentralização de recursos. Ao se declarar uma 

política nacional deveria promover a articulação vertical e horizontal dos entes, mas isto 

é algo que não está sendo efetivado88. 

A proposta gerencial adotada destaca o sistema de gestão burocrático 

proferido pelas Secretarias Municipais de Educação como pesado, impedidor do espírito 

empreendedor que os trabalhadores da educação possuem. Nesta ótica, os gestores 

educacionais devem se tornar líderes, fornecendo visões que gerem um compromisso 

coletivo em ser o melhor (CLARKE; NEWMAN, 1995; CLARKE et.al., 1994).  

Ao imprimir a lógica de resultados, dificulta a consecução de uma ação 

coordenada, própria de relações intergovernamentais cooperativas, em virtude da visão 

gerencial fragmentar os processos de interação, instituindo uma competição entre os entes 

federados. 

Este novo gerente da educação deve promover uma tranquila implementação 

dos objetivos propostos, não cabendo ser seu papel questionar ou criticar as metas 

estabelecidas pelo Decreto nº 6.094/07, visto que as decisões instrumentais são guiadas 

pela eficiência e pelo discurso de gestão por resultados, impondo uma racionalidade 

técnica.  

                                                                 
88 Em nossa visão o PAR cria na realidade um federalismo executivo com minimização do poder dos demais 
entes federados. Ele é uma regulação federal que traz inerentes conflitos à arena de negociação da gestão 
educacional aos subgovernos. 
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A participação é enfatizada da seguinte forma “É fundamental lembrar que a 

realização do diagnóstico, bem como a elaboração do PAR é de caráter participativo e 

tem por objetivo promover uma análise compartilhada da situação educacional na rede 

municipal” (BRASIL, 2007i, p.3).  

Por conseguinte, entendemos que um regime federalista deve estabelecer de 

forma clara as formas de compartilhamento e participação. Conforme Pierson (1995), a 

falta de uma ação coordenada entre os entes federados é mais peculiar em países que não 

possuem uma cultura política de participação e interseção dos níveis de governo, fazendo 

a responsabilização ser superimposta a estes entes. 

Os princípios de responsabilização presentes no texto do PAR e na sua forma 

de execução estão insertos em razões instrumentais e de controle da educação que atende 

à lógica competitiva instalada no âmbito educacional. Outra concepção que o permeia é 

a de Estado avaliador ao fixar que a participação da União se dá de forma direta com 

observância do IDEB para promover as transferências de recursos (BRASIL, 2007d, s/n), 

priorizando o controle e a cobrança de resultados, centralizando as informações 

educacionais que devem ser mensalmente enviadas ao MEC em forma de relatórios 

preenchidos na plataforma SIMEC.  

No que se refere à gestão do sistema educacional, a União possui o papel de 

indutor de políticas da educação básica em que estados e municípios apenas as executam. 

As ações articuladas mantêm a centralização nas mãos do governo federal, permanecendo 

uma lógica de políticas mediante a concessão de financiamento. Pensado em um modelo 

federalista cooperativo ele deveria ter melhor interação entre as esferas de governo, no 

qual a premissa é a não centralização entre os entes: “ [...] o sistema federal é uma matriz, 

não é um bolo mármore; há separação real entre as células ou arenas, mas porque as 

células menores estão dentro das maiores, há também a permeação e misturas” 

(ELAZAR, 1994, p. 144, tradução nossa)89. 

Salientamos que o termo cooperativo não significa a existência de uma 

interação tranquila, mas que os entes podem trabalhar juntos, não por opção, mas pela 

constituição do seu desenho constitucional, como o Brasil, que possui previsão de 

colaboração entre os entes para a área da educação. 

                                                                 
89 “[...] the federal system is a matrix, not a marble cake; there is real separation between the cells or arenas 
but, because the smaller cells are within the larger ones, there also is permeation and intermixture 
(ELAZAR, 1994, p. 144). 
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Com a implantação do PAR, a gestão educacional acaba tendo uma 

cooperação coercitiva, não baseada na condição de igualdade entre as partes, já que o 

documento estabelece, fixa e normatiza como se dará o regime de colaboração, excluindo 

os estados em detrimento das transferências diretas para o município, sob a premissa da 

descentralização. Apresentado como “nova” forma de promover a cooperação no âmbito 

da educação, deveria pressupor em seus aportes o movimento de parceria entre os 

governos cuja negociação estaria na base de compartilhamento de poder entre as partes, 

pois o compartilhamento de poder é o padrão de interação em uma federação (ELAZAR, 

1994; 1995; 1987).  

Ao tentar melhorar o regime de colaboração, o PAR necessita adotar uma 

perspectiva de ação do poder dividido entre os subgovernos, condição para o 

fortalecimento das diversas regiões do país. Segundo a Constituição Federal de 1988 cada 

unidade é legítima (não centralizada) na consecução dos meios para atingir suas 

finalidades estabelecidas em lei constitucional. A divisão do poder é a primeira 

propriedade de um estado federativo e a não centralização a segunda (LIJPHART, 1999).  

O federalismo brasileiro é assentado na não hierarquização dos entes, 

prescinde de normas que lhe garantam sua estrutura e a unidade na diversidade. O texto 

do PAR centraliza ao prescrever ações e estratégias gerais para todos os sistemas públicos 

da educação básica, sem que os atores sociais possam refletir quais as reais necessidades 

de seu município quanto à educação. Nele existe a visão do federalismo ancorado no 

regime de colaboração como a forma mais eficiente do governo para tratar dos problemas 

de governabilidade existentes no Brasil. Ele seria, dentro da visão do governo federal, o 

modelo ideal de pacto federalista na educação: “O PAR será base para termo de convênio 

ou de cooperação, firmado entre o Ministério da Educação e o ente apoiado” (BRASIL, 

2007d, s/n).  

Ao forçar o consenso em torno de suas ações há uma quebra do modelo 

interdependente. O federalismo é um modelo de organização estatal que deve atuar com 

base no interesse geral e ao mesmo tempo garantir que suas unidades federativas possam 

ser atendidas conforme suas realidades (ELAZAR, 1987; LIJPHART, 1999, WRIGHT, 

1978). 

Trata-se de alusão ao princípio de subsidiariedade ao proclamar a cooperação. 

A subsidiariedade dá a ideia que o governo central deve atender às demandas de seus 

subgovernos quando estes não puderem cumprir por si mesmos seus compromissos. 

Implica em cada nível de autoridade (central, regional e local) realizar tarefas 
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eficientemente. Mais uma vez o PAR reafirma o federalismo territorial, que é uma forma 

de limitar o campo de poder dos entes a partir da delimitação dos territórios, não existindo 

um centro urbano dominante (ELAZAR, 1987).  

A matriz que compõe o PAR enquanto política que visa melhorar o pacto 

federativo cooperativo, parte da perspectiva de unidades de iguais, pelo menos em sua 

textualidade. Ao dispor regras centralizadas por parte da União aos demais entes 

federados, nota-se que ele cerceia a liberdade individual que as suas unidades políticas 

possuem, haja vista que o fundamento filosófico de qualquer governo federal é garantir a 

liberdade de seus cidadãos e unidades políticas que se mantém por meio do pacto 

enquanto consenso (ELAZAR, 1982).  

Para efetivar o regime de colaboração (federalismo cooperativo considerando 

a matriz teórica de Elazar - 1994; 1982, 1987), o PAR poderia prever o compartilhamento 

por proximidade dos assuntos a serem resolvidos pelos entes na área de educação, no 

qual, o governo que detém a competência constitucional da área incentiva a outra esfera 

de atuação do governo, compartilhando responsabilidades (GRODZINS, 1966). Com isto 

haveria uma devolução de autoridade dentro da gestão educacional, em que a flexibilidade 

gerencial é um pré-requisito para o desenvolvimento do país com foco na educação 

(ORMOND; LOFFLER, 1999).  

A devolução da autoridade aos governos locais resultaria em uma maior 

capacidade de atender às demandas da sociedade e traria vantagens em nível de 

informação do sistema, aumentando a eficiência administrativa (ORMOND; LOFFLER, 

1999). Ao “devolver” a autoridade aos municípios em termos de gestão educacional, o 

Plano de Ações Articuladas pactua com os preceitos do documento Governance in 

transition (OECD, 1995) que identifica como formas de se chegar a uma boa gestão 

focada nos resultados as seguintes ações aos governos centrais: a) devolver a autoridade 

e outorgar a flexibilidade; b) garantir o desempenho, o controle e a responsabilidade; c) 

devolver a competência e a escolha; d) fornecer serviços adequados e agradáveis aos 

cidadãos; e) melhorar a gestão dos recursos humanos; e) fortalecer as funções do governo 

no centro.  

Estes aspectos estão no guia prático de ações (BRASIL, 2007g) que indica 

como os municípios devem proceder para gerenciar, por exemplo, seus recursos humanos, 

insertos na dimensão gestão educacional (área 5 – gestão de finanças), e na dimensão 

formação de professores e de profissionais do serviço escolar. Os gestores educacionais 
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são responsabilizados diretamente pelo sucesso ou pelo fracasso, devendo atuar com 

responsabilidade sobre as ações pactuadas.  

O instrumento também prevê a recolha e sistematização de informações dos 

sistemas escolares por meio do diagnóstico in loco, que se traduz na elaboração de um 

relatório de auto avaliação, posteriormente avaliado por uma equipe técnica do MEC que 

propõe as ações a serem efetivadas pelos municípios. Estas devem ser executadas 

conforme previsto, tendo-se a prestação de contas por meio de relatórios mensais lançados 

no SIMEC: 

 
Na realização do diagnóstico importa observar se há articulação, coerência, 
adequação, integração, intensidade, pertinência e consolidação das 
informações disponíveis para gerar uma determinada pontuação para cada dos 
indicadores. Cabe considerar que, na maioria dos casos, os elementos acima 
serão identificados no momento da justificativa da pontuação. Cabe considerar 
que o preenchimento do campo “justificativa” é obrigatório e pode ser 
considerado como um espaço para descrição de ressalvas quando a situação 
descrita numa determinada pontuação representa parcialmente a realidade 
local. 
[...]  
Ao término do registro das informações, o sistema eletrônico gerará, 
automaticamente, um relatório com a sistematização da pontuação, 
justificativa e demanda potencial para cada um dos indicadores, distribuídos 
adequadamente em suas respectivas áreas e dimensões (BRASIL, 2007i, 
p.5-6, grifos nossos). 

 

Para o MEC, as ações articuladas constituem-se ferramenta fundamental de 

devolução da autoridade aos subgovernos, por permitir a implementação de vários 

programas intergovernamentais que a ele se articulam como a política de Transporte 

Escolar, Pacto da Educação Infantil, Brasil Alfabetizado, dentre outros.  

Por ser um plano que se auto conceitua sistêmico e estratégico, as ações da 

educação básica e superior se interligam. Se constitui em uma associação para o 

desempenho (performance partnerships) entre os níveis de governo. Promete ser um 

instrumento de transformação das relações intergovernamentais que no Brasil ainda são 

problemáticas. Propõe aumentar a eficiência da gestão educacional por meio da 

descentralização de recursos voluntários repassados pelo FNDE aos municípios que o 

aderiram, uma espécie de premiação da adesão “voluntária”.  

Enquanto política derivada de um pacto federativo, pode assumir várias 

formas legais e institucionais que dependem das condições de negociações em cada 

momento ou em cada lugar em que é implementado. Sua materialização política-

institucional depende do processo de negociação entre os entes federados, sobretudo, da 
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correlação de forças no momento de sua negociação, ou seja, de sua adesão junto ao 

governo federal.  

Entendemos as ações articuladas enquanto política pública a partir de Pierson 

(1995). Para o autor, uma política pública é uma regra formal. Sua regra formal é um 

decreto que o institui, apresentando reserva de poder específico aos entes federados ao 

destacar como premissa o regime de colaboração. É uma política institucionalizada no 

âmbito de um pacto federativo cooperativo que traz o dilema dos conflitos relativos à 

questão financeira tanto verticalmente (através da União ao alocar recursos aos estados e 

municípios por meio do repasse direto) como horizontalmente (entre estados e 

municípios), visto que nele não fica clara como seria a articulação horizontal a ser 

estabelecida entre estes dois entes federados (estados e municípios).  

O PAR estabelece a relação vertical das relações intergovernamentais que se 

dá por meio da assistência técnica e financeira do governo federal ante aos estados e 

municípios, mas não tangencia a forma como será a relação horizontal. Apenas destaca o 

seguinte:  

 
Art. 10. 
§ 2º Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira 
adicionais, para a execução e o monitoramento dos instrumentos firmados com 
os Municípios. 
§ 3º A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o 
Município, nos termos do § 2º, será formalizada na condição de partícipe ou 
interveniente (BRASIL, 2007d, s/n). 
 

 

Ao aderi-lo, os entes federados mantêm a concepção de uma política 

federativa baseada em uma estrutura dual, com previsão de distintos níveis de governo 

em que uns se dedicam a algumas funções mais gerais (no caso o governo federal) e outros 

mais locais (aqui são os estados e municípios que de fato o implementam e o executam). 

Este caráter traz à tona uma questão essencial em países federalistas observada por Riker 

(1964): a necessidade de barganhas, negociações constantes que definem a capacidade de 

poder de cada uma das instâncias de governo no momento de sua implementação.  

O governo estadual no PAR é mero coadjuvante, uma vez que permite a ação 

direta dos municípios para com a União. Com ele, a relação intergovernamental 

horizontal (estados com municípios) praticamente desaparece, permanecendo apenas as 

relações verticais (União e municípios) onde cada vez mais o governo central superimpõe 

suas ações em um clássico modelo de federalismo dependente e fragmentário. 
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Em contrapartida, com sua institucionalização, o governo federal “assumiu” 

seu papel de coordenador de políticas educacionais. No documento, o governo federal é 

sujeito indutor, coordenador, controlador e avaliador. O PAR se coloca enquanto 

descentralizado, a partir do princípio do regime de colaboração e responsabilização de 

cada unidade federada:  

 

III - DAS RESPONSABILIDADES 
Art. 7º. Aos Agentes cabem as seguintes responsabilidades: (Redação dada 
pela Resolução 57/2012/FNDE/MEC)  
I - ao Ministério da Educação, por intermédio de cada Secretaria: 
a) formular as políticas e diretrizes do PAR no âmbito da Educação 
Básica; 
b) realizar a análise de mérito do PAR em observância ao programa gerido por 
cada Secretaria; e, c) acompanhar tecnicamente e avaliar a execução do PAR 
(BRASIL, 2012, s/n). 

 

O papel de indutor das políticas educacionais já vinha sendo delineado desde 

a reforma do Estado brasileiro a partir de 1995 durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), sendo ampliado no governo Luís Inácio da Silva (2003-2010) com 

a adoção do Plano de Ações Articuladas. Com ele é possível observar este novo papel de 

coordenador desenvolvido pelo governo federal mediante a tentativa de estabelecer um 

diálogo por meio do Comitê Local com os entes federados.  

Ao mesmo tempo o PAR desafiou o governo federal a formular um 

documento de alcance nacional, que fosse flexível, devido a heterogeneidade da realidade 

educacional brasileira nos estados e municípios: 

 
 
Durante a execução do PAR, o acompanhamento sistemático das ações é 
fundamental e contará, quando necessário, com o apoio da equipe técnica do 
MEC.  
A avaliação do processo de implementação do plano será realizada 
continuamente e deverá captar em que medida as estratégias e opções 
metodológicas utilizadas no desenvolvimento das ações são adequadas para 
concretizar os objetivos propostos. 
Assim, periodicamente serão enviados ao MEC relatórios com a explicitação, 
estruturada, de todos os procedimentos de acompanhamento e avaliação 
sistemática da execução do plano e dos resultados alcançados (BRASIL, 
2007b, p.20). 

 

Ao propagar a melhoria da qualidade da educação, demonstra objetivos para 

além da qualidade educacional, alterando a regulação nas relações intergovernamentais 

verticais bem como na interação entre os subgovernos nacionais quando prioriza uma 

lógica de resultados. A União a partir da formulação e implementação do PAR conseguiu 
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negociar contratos (termos) de adesão voluntários com os subgovernos incidindo nas 

formas de gestão e organização dos sistemas de ensino estaduais e municipais.  

Com proposta gerencial pela gestão de resultados conclama os subgovernos 

nacionais a gerenciar bem, com custos menores, e resultados positivos. A gestão pública 

deve ser universal na prestação e igual no atendimento. A combinação da lógica por 

resultados a partir do desempenho no IDEB tenta fazer os governos estaduais e municipais 

empreenderem uma macrogestão a partir de resultados melhores, assim, os governos 

locais operam não enquanto formuladores de políticas, mas, principalmente, como 

implementadores de ações pensadas a partir do governo federal.  

Nestes termos, o conceito de qualidade presente no PAR deve ser 

problematizado por ter uma ótica gerencialista, que padroniza as especificidades da 

educação brasileira e no qual as Secretarias Municipais de Educação são 

responsabilizadas quanto à sua execução, fazendo pensarmos qual seria seu espaço de 

ocupação nesta arena política. 

 

 

 

2.4 A ARENA POLÍTICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – O LUGAR DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  

 

 

 

Compreender a essência do PAR que se proclama uma política educacional, 

exige cuidado aprofundado em uma perspectiva de totalidade, de forma a estabelecer seus 

vínculos com o contexto social, político e econômico. Ao analisar o lugar das SEMEDs 

no Plano de Ações Articuladas, destaca-se que não se pode atribuir a este uma linguagem 

linear, e nem pensá-lo sob o prisma puramente racional (mais do que ele merece). Ball e 

Mainardes (2011) mostram que a política tem um texto e um contexto que envolve 

confusão, necessidades legais e institucionais, crenças, valores discordantes ou não, 

relações de poder assimétricas, dissensos e constrangimentos materiais e contextuais.  

Com o objetivo de melhorar o regime de colaboração na educação o PAR foi 

pensado a partir de condições adequadas de trabalho, sem levar em consideração, em seu 

primeiro momento, as desigualdades sociais, educacionais e capacidades locais em 

efetuá-lo/materializá-lo.  
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No caso dos subgovernos nacionais, representados pelas Secretarias 

Municipais de Educação, sua atuação em termos de elaboração ou mesmo 

responsabilização em matéria educacional como entidade autônoma pode ser considerada 

recente se tomarmos como referência a Constituição Federal de 1988, que traz os 

municípios como entes federados dotados de responsabilidades e poderes específicos.  

O federalismo brasileiro se constitui em um modelo simétrico constitucional 

que possui uma estrutura assimétrica política, sendo o poder central conformador dos 

poderes parciais (OLIVEIRA, 2010). Partindo deste fundamento, no PAR, o poder 

conformador do governo central organiza a arena política de atuação das Secretarias 

Municipais de Educação, responsabilizando-as por resultados positivos e 

performatividade, por meio das normativas nº 29/07 e nº 14/12, ambas do FNDE. Estas 

normativas apontam o papel que as Secretarias Municipais de Educação devem 

desempenhar por meio de critérios, parâmetros e procedimentos para a operacionalização 

da assistência financeira, suplementar a projetos educacionais, no âmbito do 

Compromisso Todos pela Educação.  

A Resolução nº 29/07 argumenta a necessidade de prover ações supletivas e 

redistributivas para a correção das disparidades no padrão de qualidade do ensino, pactua 

como dever do FNDE o estabelecimento de orientações e diretrizes para a 

operacionalização da assistência financeira, no âmbito da educação básica aos municípios 

considerados prioritários pela resolução em seu anexo I:  

 

Art. 1º Estabelecer os critérios e procedimentos para assistência técnica e 
financeira aos programas e ações educacionais, no âmbito do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação (Compromisso), instituído pelo Decreto 
nº 6.094, de 24 de abril de 2007, mediante transferência de recursos de natureza 
voluntária. 
[...] 
§2º As ações têm caráter suplementar e serão realizadas em regime de 
colaboração com os entes da federação, prioritariamente com os relacionados 
no Anexo I desta Resolução, os quais estão vinculados ao Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), objetivando contribuir para a 
melhoria das condições de acesso e permanência e do desenvolvimento dos 
sistemas estaduais e municipais de educação básica - Redação dada pela 
Resolução 46/2008/CD/FNDE/MEC (BRASIL, 2007e, s/n). 

 

Neste sentido, se evidencia o grau de simetria e assimetria do federalismo 

brasileiro que procura equilibrar no sentido financeiro a participação do corpo federal 

periférico que a princípio são os municípios. No campo da simetria constitucional, o PAR 
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equilibra as desigualdades financeiras ao prestar assistência financeira aos Municípios 

que precisam de maior volume de dinheiro para as ações da educação básica.  

Ademais, o Plano de Ações Articuladas traz para a arena política brasileira 

a conotação de um país “mais” federal que tenta se equilibrar por meio da 

descentralização de recursos educacionais a partir da emergência dos novos atores 

(municípios) do cenário político, bem como a própria existência de um federalismo 

cooperativo a partir da Constituição Federal de 1988, que pressupõe vários centros de 

poder autônomos que competem entre si, conforme a matriz teórica assinalada por Elazar 

(1987) e Wright (1978). 

No campo da assimetria política, o PAR ao estabelecer normas e critérios 

para que a assistência aconteça não deixa a possibilidade do veto players aos municípios, 

evidenciando a face de uma democracia que constrange as subunidades nacionais, 

tomando como parâmetro o pensamento de Stepan (1999). Este aspecto aparece quando 

o documento define como serão aplicados os recursos: “Art. 8º Os recursos serão 

aplicados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal indistintamente em etapas e 

modalidades de ensino da educação básica” (BRASIL, 2007e, s/n, grifos nossos). 

Sua arena política estabelece que a assistência financeira será organizada 

segundo os programas e ações a cargo de cada Secretaria-fim do MEC. São as secretarias 

que compõem a estrutura do MEC que pensaram as ações e estratégias a serem 

implementadas no âmbito da gestão educacional; formação de professores e dos 

profissionais de serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura 

física e recursos pedagógicos, e às Secretarias Municipais de Educação cabe o papel 

político de executar, evidenciando uma tendência top down (de cima) a partir da 

Resolução nº 29/07 do FNDE:  

 

III - DOS AGENTES 
Art. 5º São órgãos e entidades participantes do Plano de Metas: 
I - o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), por intermédio: 
- de cada Secretaria-fim, responsável pela formulação das políticas e diretrizes, 
no âmbito da Educação Básica, e pelo monitoramento e avaliação do Plano, 
diretamente ou por delegação; 
- do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável 
pela assistência financeira, normatização, coordenação, acompanhamento, 
fiscalização da aplicação dos recursos e cooperação técnica; 
- do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP: responsável pela apuração, cálculo e manutenção do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
- da Comissão Técnica, responsável pela aprovação do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) dos entes federados, pelo acompanhamento da execução do 
Plano de Metas e pelo cumprimento das metas fixadas; 
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II - Os Municípios, Estados e o Distrito Federal, responsáveis pelo recebimento 
dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, à conta dos itens passíveis 
de assistência financeira definidos neste Instrumento, deverão incluir em seus 
orçamentos, quando couber, a previsão de recursos suplementares para a 
execução (BRASIL, 2007e, s/n). 

  

Conforme o Art. 5º da Resolução nº 29/07 do FNDE, inciso II, os 

subgovernos nacionais são responsáveis apenas pelo recebimento dos recursos 

financeiros transferidos pelo FNDE, não possuindo qualquer tipo de autonomia para 

pensar ou instituir políticas, diretrizes, normatização e coordenação dentro das ações 

articuladas. Mesmo se proclamando como uma política cooperativa, materializa-se na 

dificuldade do exercício da autonomia dos subgovernos nacionais frente ao centralismo 

do governo federal em termos de formulação, implementação e avaliação de políticas 

educacionais, path dependence constante do Brasil:  

 

A elaboração do PAR inicia-se imediatamente após a conclusão do diagnóstico 
e compreende 4 passos (P): 
P1. De posse do relatório com as pontuações geradas identificam-se os 
indicadores com pontuação 1 e 2, ou seja indicadores críticos. [...] 
P2. Inicia-se a discussão para a priorização dos indicadores. Esta etapa exigirá 
muita atenção e ocupará a maior parte do tempo, pois este será o principal 
momento de discussão que obrigatoriamente, deverá levar em 
consideração a relevância dos indicadores. [...] O resultado desta discussão 
deverá ser inserido no Quadro 3 – “ordem de prioridade para a proposta 
de ações”. 
P3. Uma vez concluída a etapa de priorização dos indicadores, o próximo 
passo será definir e detalhar as ações que vão auxiliar na melhoria dos 
indicadores prioritários. Para esta etapa está disponível um material de apoio 
chamado “Guia Prático de Ações”, o qual auxiliará na definição da ação 
central, subações, metodologias e forma de assistência (técnica ou 
financeira), tanto do MEC, quanto da Prefeitura. 
[...] 
P4. Apresentação do PAR ao Prefeito para aprovação e encaminhamento à 
Comissão Técnica do MEC para aprovação final (BRASIL, 2007i, p.6-7, 
grifos nossos). 

 

As Secretarias Municipais de Educação devem obedecer uma retórica de 

boa governança, eficiência e qualidade, baseada nos resultados do IDEB, escondendo os 

desfechos de um modelo federativo fragilizado, visto que a combinação particular de 

prioridades descritas no guia de ações, são distintas das realidades regionais brasileiras. 

Sua arena política promove o governo indireto, que envolve não só uma estrutura de 

responsabilidades, mas novas formas de controle e responsabilização (accountability).  

O MEC enquanto seu idealizador controla os subgovernos (que deveriam 

atuar com autonomia) por meio de arranjos contratuais denominados de Termos de 

Compromisso, a partir da Resolução n° 14/12 do FNDE: 
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III - aos Municípios, aos Estado e ao Distrito Federal: 

[...] 
e) aceitar o Termo de Compromisso com o respectivo cronograma de 
execução, no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br, utilizando a senha 
fornecida ao ente federado; 
f) executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/ MEC 
exclusivamente no cumprimento das ações pactuadas no Termo de 
Compromisso e dentro do cronograma estabelecido; (BRASIL, 2012, s/n). 

 

Em suas normativas, propõe ter uma visão compartilhada e dialogada junto 

aos subgovernos nacionais, mas na sua sistematização, o MEC se resguarda ao direito de 

apenas comunicar aos municípios sobre as ações que serão objeto de visita técnica. 

Encontra-se: “Art. 14. Os Municípios, prioritariamente os relacionados no Anexo I desta 

Resolução, os Estados e o Distrito Federal serão comunicados sobre a programação das 

atividades que resultarão na visita técnica e sobre o regime de colaboração” (BRASIL, 

2007e, s/n, grifos nossos).  

Esta visão traz um alerta de Burgess (2006) quando analisa os sistemas 

federais e conclui que os mesmos vão além de pactos territoriais. Segundo o autor, o 

federalismo é também uma formulação ideológica90 e enquanto tal possui crenças, 

valores, atitudes e interesses que se articulam no sentido de fazer com que as ações sejam 

apoiadas em propósitos e compromissos. Esta opção é observada na Resolução nº 29/07 

do FNDE quando compele os entes federados a assinarem os termos de adesão:   

 
 
VI - DO CONVITE AO COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 
Art. 11 A adesão ao Compromisso será precedida da disponibilização, pelo 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, aos Municípios, Estados e Distrito Federal, 
de dados educacionais que retratem as condições da sua respectiva rede pública 
de educação, acompanhados de relatório elaborado pelo INEP, estipulando a 
meta a ser atingida e cronograma de execução. 
Art. 12 Formalizada a adesão, os dirigentes dos Municípios, Estados e Distrito 
Federal deverão apresentar o Termo assinado, no prazo estabelecido pelo 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (BRASIL, 2007e, s/n, grifos nossos). 

 

Em suas diretrizes não especifica ou não sugere que o município ou estado 

pode intervir enquanto sujeito desta política nas ações, programações e estratégias. Se 

estabelece por meio deste elemento um problema de tomada de decisão. Este fator é, 

segundo Pierson (1995), típico de sistemas federais em que o governo central coexiste 

                                                                 
90 Conforme Mészáros (2012, p.57-65) “[...] na verdade é que em nossas sociedades tudo está ‘impregnado 
de ideologia’, quer percebamos ou não [...]. [...] o poder da ideologia não pode ser superestimado. Ele afeta 
tanto os que negam sua existência quanto os que reconhecem abertamente os interesses e os valores 
intrínsecos às várias ideologias [...]. Na verdade, a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de 
indivíduos mal orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada e 
sustentada”. 
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com subgovernos nacionais, criando formas variadas de relações intergovernamentais. O 

problema de tomada de decisão (shared decision make) aparece, segundo o autor, no 

momento em que políticas federais devem ser criadas, não sabendo os entes federados 

responderem à questão: “quem deve fazer isto”. No caso, o “quem deve fazer isto” é claro 

somente para aqueles que devem assumir o papel de executor, mas não enquanto 

formuladores.  

Sendo as ações articuladas um pacto federalista cooperativo, o governo 

federal não pode ser o único formulador de políticas. Estados e municípios deveriam 

assumir também esta função. A ausência de uma coordenação federativa traz a 

antecipação de uma política (policy preemption). Foi o que ocorreu com o Brasil ao adotar 

o PAR enquanto pacto federativo. O governo federal antecipou-se aos demais 

subgovernos nacionais antes que estes pudessem formular suas próprias políticas 

educacionais. O fato de um governo se antecipar aos demais faz, conforme Pierson 

(1995), a política ser gradualmente institucionalizada, prejudicando a ação coordenada. 

Esta situação descrita em Pierson (1995) é encontrada na legalidade prevista na Resolução 

nº 14/12 do FNDE: 

 

II - DOS AGENTES INTEGRANTES DO PAR 
Art. 6º. São agentes do Programa: (Redação dada pela Resolução 
57/2012/FNDE/MEC) 
I - O Ministério da Educação (MEC), por intermédio de cada Secretaria, 
responsável pela formulação das políticas e diretrizes, no âmbito da Educação 
Básica e pelo monitoramento técnico e avaliação do Plano, diretamente ou por 
delegação; 
II - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), a 
quem compete executar as transferências financeiras do Programa; 
III - Os municípios, os estados e o Distrito Federal, responsáveis pela aplicação 
dos recursos exclusivamente nas ações pactuadas para atendimento da 
educação básica, em estrito cumprimento ao termo de compromisso; e 
IV - O Comitê Estratégico do PAR, a quem cabe definir e revisar as ações, 
programas e atividades que serão objeto de apoio técnico ou financeiro da 
União. 
V - Os órgãos e entidades dos municípios, dos estados e do Distrito federal, 
aos quais competirá a execução das ações pactuadas no termo de compromisso, 
de acordo com o elaborado no Plano de Ações Articuladas – PAR (BRASIL, 
2012, s/n). 

 

No Art. 6º da Resolução n° 14/12 do FNDE, incisos I, II, III, IV e V, há a 

reafirmação do governo federal enquanto demos constraining ao prescrever que somente  

o MEC pode baixar, normatizar e instituir diretrizes, programas e políticas educacionais 

no âmbito da educação básica, sendo os subgovernos nacionais responsabilizados pela 

aplicação dos recursos exclusivamente nos itens pactuados, visto que o Comitê 



161 

Estratégico do PAR localizado dentro do MEC é quem define e revisa as ações e 

atividades que serão objeto de apoio técnico e financeiro por parte da União.  

Analisando este marco legal, retomamos a ideia de Elazar (1987) quando 

diz que o federalismo se baseia em um modelo de matriz em que uma série de arenas 

políticas, cada uma com suas instituições que as compõem, estão ligadas umas às outras, 

em determinadas esferas, sobre regras de autodeterminação e de bases compartilhadas. 

Embora declare a participação das esferas sociais, o PAR, na tomada de decisões, possui 

suas próprias regras: 

 

IX - DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)  
Art. 16. [...] 
§ 1º O PAR será elaborado em regime de colaboração com dirigentes e técnicos 
dos entes da federação aderentes, configurando-se base para a celebração dos 
convênios de assistência financeira a projetos educacionais pelo FNDE/MEC. 
§ 2º Concluída a ação "in loco" a equipe de consultores do MEC apresentará o 
Plano de Ações Articuladas (PAR) constituído dos seguintes documentos: 
a) Diagnóstico do Contexto Educacional;  
b) Ações a serem implementadas e os respectivos resultados; 
c) Metas a atingir para o desenvolvimento do IDEB. 
Art. 17 O Plano de Ações Articuladas (PAR) será apresentado pelo FNDE à 
Comissão Técnica responsável pela sua análise e aprovação. 
Parágrafo único - Na análise e aprovação do mérito qualitativo deverão ser 
considerados os seguintes fatores: 
I - disponibilidade de recursos orçamentário e financeiro, para sua 
implementação; 
II - capacidade operacional do FNDE e do ente federativo proponente; 
III - condições efetivas de aceleração do desenvolvimento do IDEB local 
(BRASIL, 2007e, s/n). 

 

Na legislação da Resolução nº 29/07 do FNDE, Arts.16 e 17 está, conforme 

se observa, o detalhamento de como os entes federados devem proceder para elaborar seu 

documento. São os consultores do MEC quem gerenciam a formulação e apresentação 

das ações articuladas que posteriormente serão analisadas pela comissão técnica do 

FNDE responsável por avaliar e aprovar as ações previstas pelos subgovernos nacionais. 

Defendemos que o desafio do PAR é possibilitar, em sua arena política, a 

base para concretização da arena política das Secretarias Municipais de Educação, visto 

que ele tem um viés centralizador (vide as normativas analisadas até agora) do ponto de 

vista de sua formulação, avaliação e coordenação, path dependence brasileira, e se insere 

num contexto de Estado regulador. Enquanto o pacto cooperativo deseja promover o 

processo de fortalecimento dos municípios, por outro lado, cerceia a autonomia destes na 

formulação de suas políticas educacionais.  
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Tratando das novas atribuições dos subgovernos no campo da gestão da 

educação, estas aparecem no PAR como mera descentralização administrativa de um 

serviço essencial do Estado como a educação básica. Entendemos que o pacto federativo 

proposto por meio do regime de colaboração precisa assegurar a unidade na diversidade. 

O federalismo presente no PAR deve incluir o compromisso de um governo democrático 

que possui vontade de aceitar o pluralismo e a partilha do poder para resolver problemas 

ou conflitos por meio da negociação (ELAZAR, 1987, 1995; PIERSON, 1995; 

LIJPHART, 1999).  

O PAR apresenta um federalismo cooperativo no sentido vertical das 

relações, em que o governo federal exerce intensa atividade por meio das Secretarias 

Municipais de Educação, delegando funções por meio do financiamento condicionado. 

Por outro lado, em sua arena política há um adensamento das IGR necessário para a 

coordenação cooperativa. Por ser uma política cooperativa ele carrega a carga de conflitos 

verticais em torno não só da transferência de recursos e controle sobre a gestão destes. As 

Secretarias Municipais de Educação não determinam em que gastar, bem como não 

decidem politicamente as ações para seus municípios. Escolhem a partir de um menu 

constante no documento Guia Prático de Ações que o compõem, aquelas que mais se 

aproximam de sua realidade educacional.  

Esta problemática se evidencia em consequência dos municípios brasileiros 

possuírem baixo grau de arrecadação, gerando subordinação destes ao governo federal 

em termos financeiros. Pierson (1995, p.466, tradução nossa) argumenta que subgovernos 

com baixa arrecadação requerem “[...] auxílio às autoridades nacionais, ou mesmo 

solicitações para que o controle da política pública seja assumido pelo governo 

nacional”91. No caso do Plano de Ações Articuladas se observa que o baixo grau de 

arrecadação fez os subgovernos nacionais se desresponsabilizar de políticas educacionais 

próprias, gerando a ação de controle coordenado do governo federal. 

Consideramos que os subgovernos nacionais representados pelas 

Secretarias Municipais de Educação são necessários enquanto polo de atuação no 

exercício da autonomia para que sejam formuladas e implementadas as políticas 

educacionais compartilhadas e coordenadas. Deveriam ter dentro da arena política do 

PAR um lugar privilegiado na tomada de decisões.  

                                                                 
91 No original “The weak fiscal capacities of constituent units may lead them to petition national authorities 
for aid, or even prompt requests to nationalize policy control” (PIERSON, 1995, p.466). 
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A Secretaria Municipal de Educação é a responsável pela coordenação do 

processo de implantação e consolidação desta política na figura do Dirigente Municipal 

de Educação (Secretário de Educação). O PAR parece pretender uma apropriação da 

gestão intergovernamental para os atores interessados. Este aspecto evitaria rupturas e 

permitiria negociações permanentes dentro das matrizes teóricas do federalismo de Elazar 

(1995, 1987), Wright (1978) e Pierson, (1995).  

Pierson (1995) destaca que o federalismo afeta o desenvolvimento das 

políticas sociais, o grau dependerá das características do sistema federado e de path 

dependence. Em nossa visão, o Plano de Ações Articuladas foi prejudicado pelo modelo 

federativo praticado no Brasil que ora pende para a centralização ora para a 

descentralização, colocando a este um problema de relações intergovernamentais 

histórico. O modelo cooperativo ao qual se propõe efetivar deveria conter ações coletivas 

nesta política, com representação efetiva e participação de todos os entes, desde sua 

formulação, buscando um compartilhamento de funções, próprio de modelos federativos 

que possuem relações intergovernamentais verticais e horizontais coordenadas.  

Em modelos federativos de política, como as ações articuladas, a presença 

na arena política de diferentes atores para sua execução torna complexo seu desenho e 

operacionalização, pois deve atender múltiplos interesses políticos e capacidades 

distintivas, complicando sua formulação e modificação enquanto política social, algo 

recorrente em modelos coordenados (PIERSON, 1995). 

Tomando por rigor o conceito de IGR proposto por Wright (1978), este não 

contém distinções hierárquicas de inferioridade ou superioridade, não excluindo as 

diferenças de poder. Esta concepção permite pensar as Secretarias Municipais de 

Educação como instituições que convivem em um contexto federativo que pressupõe a 

superioridade do nacional sobre o local, quando delega ao governo federal o poder de 

prever ações que serão executadas a partir do que está pautado nos eixos do PAR. Se 

atuasse sob o prisma de IGR ele poderia ser as novas lentes do federalismo brasileiro. 

O PAR se coloca no sentido de resguardar a autonomia dos subgovernos, 

retomando o princípio constitucional brasileiro de center-constraining (restrição do poder 

central em relação aos subgovernos). A distribuição de poder mediante a previsão de 

regime de colaboração instituído pelo Decreto nº 6.094/07 dá a conotação de federalismo 

simétrico, em que os municípios possuem o mesmo grau de autonomia em relação ao 

governo central.  
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Ao mesmo tempo em que aceita a autonomia dos municípios, o PAR a 

restringe no momento em que estabelece critérios a serem obedecidos, fazendo o governo 

federal exercer o poder demos constraining que seria, teoricamente, dos subgovernos 

nacionais segundo a tese de Stepan (1999) para democracias majoritárias como o Brasil. 

Conforme Pierson (1995), as políticas públicas quando são pensadas dentro 

de uma arena política visam garantir dois objetivos básicos: metas e proteção de posições 

institucionais. Ao priorizar a eficiência, o PAR se constitui em uma complexa tarefa, 

principalmente por querer estabelecer mecanismos de cooperação em um país cujo 

histórico de federalismo foi do tipo predatório. 

Analisamos que sua dificuldade política decorre da fragmentação 

evidenciada na path dependence do país. Prescinde de ações verticais de controle e 

coordenação, que ao mesmo tempo não torne o governo central uma democracia que 

restringe o poder de suas subunidades. Ele poderia se tornar uma possibilidade de 

capacidade de coordenação da política educacional por meio do governo federal se 

deixasse de lado seu aspecto enviesado de demos constraining (restrição de poder).  

No modelo cooperativo proclamado nele, as unidades federadas devem ser 

dotadas de autonomia decisória e capacidade de financiamento para que haja maior 

estímulo na execução da política, resultando em maior parceria e não subordinação dos 

entes, dado o histórico federalista brasileiro. Um dos impeditivos, neste sentido, como 

mecanismo que limita a autonomia das SEMEDs é a imposição pelo PAR de ações e 

subações, bem como estipulação de percentuais obrigatórios na aplicação dos recursos 

financeiros advindos das transferências voluntárias, visto que a liberdade de escolha dos 

subgovernos nacionais é restrita. 

O PAR traz a problemática de inserir na arena política das IGR as 

Secretarias Municipais de Educação, o que pressupõe a gestão cotidiana dos problemas 

entre as unidades de governo (AGRANOFF, 1992). Enquanto arena intergovernamental, 

as SEMEDs representam lócus para experiências de um federalismo mais compartilhado, 

ao mesmo tempo em que elas podem influenciar ou serem influenciadas pelas políticas 

federais.  

As Secretarias Municipais de Educação possuem interesses e atividades que 

constituem o sistema educacional brasileiro. Enquanto representantes dos subgovernos 

municipais são locais autônomos de autoridade política. Argumentamos que a 

promulgação precoce de políticas como o PAR, que se proclamam descentralizadas, 

podem restringir as opções disponíveis por parte das SEMEDs que são arenas políticas 
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de formulação de políticas educacionais. Políticas que não promovem a verdadeira 

descentralização podem até mesmo gerar custo maiores aos governos federais, segundo 

Pierson (1995). 

Conforme aponta Ball (2011), em um contexto econômico neoliberal é 

preciso mudanças na regulação (governo) dos setores públicos, demandando imposição 

de alguns critérios a serem seguidos. Estes critérios de regulação são bem definidos no 

Plano de Ações Articuladas, seguindo um modelo de planejamento baseado em etapas 

bem descritas: “O trabalho está dividido em duas etapas: i) Aplicação do instrumento para 

o diagnóstico da situação educacional na rede municipal; ii) Elaboração do Plano de 

Ações Articuladas” (BRASIL, 2007i, p.3). A partir da aplicação do diagnóstico e da sua 

elaboração, existe a ideia de que os gestores municipais devem proporcionar provas que 

evidenciem a melhoria da educação pelo processo de implantação das ações do PAR:  

 

No momento da assinatura do Termo de Adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, assumimos o compromisso de melhorar 
nossos indicadores educacionais a partir do desenvolvimento de ações que 
possibilitem o cumprimento das diretrizes estabelecidas no referido Termo de 
Adesão e também o alcance das metas estabelecidas para o IDEB (BRASIL, 
2007b, p.3).  

 

Estas ações estabelecidas no documento exposto constituem um conjunto de 

programas prescritivos que buscam accountability for performance (responsabilização 

pelo desempenho). As SEMEDs saem de administradoras da educação pública e 

começam a desempenhar a função de gerente, devendo conduzir o sistema como uma 

unidade produtiva. Não à toa, as metas do IDEB para pautar os serviços as serem 

prestados em que as “iniciativas dos governos subnacionais podem ser paralisadas até que 

a regulamentação federal acerca de uma dada matéria seja aprovada” (ARRETCHE, 

2013, p.78).  

As SEMEDs são a representação de um espaço público que possui a 

necessidade de convivência entre os sujeitos, pautada na divisão do poder (ARENDIT, 

1997). Não significando que este seja reduzido. As Secretarias Municipais de Educação, 

ao terem o papel de implementadoras e executoras desta política, devem ter seu poder e 

sua autonomia resguardados.  

Ao eleger o regime de colaboração e reafirmar que as autonomias seriam 

resguardadas, existe a presença da pressuposição de vários atores institucionais, dentre os 

quais as SEMEDs. O documento, como está escrito, enfatiza que cada um dos entes locais 
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é autônomo de autoridade política. Deveriam possuir capacidade não só para formular 

suas próprias políticas, mas também para influenciar as políticas que surgem no centro. 

O lugar que ele confere às SEMEDs confirma um argumento de Pierson (1995) que aleta 

para o fato de que as regras estabelecidas pelos sistemas federativos influenciam na 

formulação das políticas sociais. O texto do PAR segue a assimetria política do 

federalismo brasileiro, cujo espaço político dado aos governos locais enquanto espaços 

autônomos é restritivo.  

Por sua natureza institucional, as SEMEDs podem, enquanto ente 

autônomo, barganhar junto ao governo central, considerando o princípio das IGR de 

desenvolvimento ou execução de políticas públicas, requerendo a interdependência entre 

os governos e uma coordenação intergovernamental. Pode criar mecanismos confiáveis 

que articulem os entes sem lhes ferir a autonomia, um princípio básico no modelo de 

autoridade interdependente de Wright (1978).  

Por ser um arranjo federativo, o PAR foi desenhado para dar prioridade à 

colaboração, em vez da autonomia entre os entes federados, pois a integração social e a 

melhoria da qualidade do IDEB são seus maiores objetivos. Isso coloca aos governos 

locais um problema denominado por Scharpf (1988) de armadilha de decisão conjunta, 

típico do modelo cooperativo.  

Apesar do PAR possuir características de um governo federal não limitado 

por suas subunidades na tomada de decisões, devemos lembrar que dentro do federalismo 

não somente os atores sociais são afetados pelo desenho constitucional de sua federação 

(OBLINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005). Mudanças podem ser feitas de acordo 

com a situação de cada política, de maneira incremental e informal, sem que se faça um 

novo texto político (WACHENDORFER-SCHMIDT, 2007).  

Com sua instituição pelo governo federal, os subgovernos ficaram reduzidos 

em sua importância como formuladores de políticas públicas. Aparecendo como 

implementadores de políticas de um governo central que no momento não se mostra 

constrangido pelos outros entes federados.  

Há na divisão de poder e autoridade propostos pelo PAR a convivência de 

vários centros de poder representados pelos três entes, mas que possuem capacidades 

desiguais. Embora o governo federal tenha centralizado as ações e decisões em suas mãos, 

não significa que os outros entes foram eliminados do jogo federativo, haja vista o 

federalismo ser um conjunto de relações políticas, de uma determinada estrutura social 

(ELAZAR, 1987).  
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A partir desta noção, o PAR pode ser considerado uma conjuntura crítica do 

federalismo brasileiro por tentar colocar os arranjos institucionais em um novo patamar: 

modelo cooperativo. O tema da coordenação, conforme destaca Pierson (1995), se torna 

fundamental para países federativos, ao mesmo tempo aponta certas dificuldades para a 

promoção da coordenação cooperativa.  

Por não ser um processo natural depende de como os arranjos institucionais 

são construídos nas arenas políticas intergovernamentais. O PAR enquanto conjuntura 

crítica tenta melhorar o desenho institucional do federalismo brasileiro para um modelo 

coordenado cooperativo a partir de seu marco legal, apresentando ambiguidade em sua 

formulação por não termos ao longo do federalismo brasileiro instituído um modelo 

cooperativo de fato. É legitimado por uma lei (Decreto nº 6.094/07) que normatiza as 

regras do jogo e centraliza o poder de decisão nas mãos da União. De outro lado, 

reconhece os poderes locais enquanto constituintes do pacto federativo por meio do 

regime de colaboração. Nesta linha de raciocínio defendemos que ele é ambíguo e 

contraditório: apresenta uma visão gerencial que cultua a gestão de resultados e 

performance, ao mesmo tempo requer o regime de colaboração por meio do federalismo 

cooperativo.  

Esta prerrogativa lança a perspectiva da possibilidade de um federalismo 

mais equilibrado, cooperativo, proposto por Elazar (1987). Na forma de pacto federativo, 

o Plano de Ações Articuladas deve estimular a atuação das Secretarias Educacionais 

como entes autônomos para que haja benefícios políticos e econômicos aos que o 

aderiram. 

Com vistas a finalizar as argumentações, defendemos que ao normatizar o 

regime de colaboração, a arena política do PAR mostra que o governo federal não está 

constrangido por suas subunidades, invertendo o conceito demos constraining 

originalmente previsto por Stepan (1999) para as federações, em virtude de não haver 

paralisia decisória ou jogo de soma zero do governo federal. Coube à União com base na 

sua autoridade regulatória sobre as políticas educacionais que são executadas tanto nos 

estados quanto nos municípios, estabelecer um pacto homogêneo de âmbito nacional, ao 

qual todos os entes federados (principalmente os municípios) se subordinam.  

Concluímos que nas relações de poder entre a União e dos demais, nos dois 

mandatos de Luís Inácio da Silva (2003-2010) houve a manutenção da força política do 

governo federal em relação aos estados e municípios durante este período, confirmando 
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que o Brasil manteve a path dependence em termos de centralização das decisões políticas 

na figura do governo central. 

O Plano de Ações Articuladas enquanto política está assentado no regime 

de colaboração visto como responsabilização da gestão educacional às Secretarias 

Municipais de Educação, demarcando o território homogeneizado do conceito, criando 

um discurso que leva a sua legitimação de nova proposta para o regime de colaboração 

na educação. Seu contexto de prática é a tentativa de produção de resultados positivos 

baseados no IDEB, instituindo constrangimentos estabelecidos pela relação de forças 

entre União e subgovernos nacionais.  

Visto como política pública, o PAR é a prova de que a União não está 

impedida de propor legislação. A partir da análise das suas normas, evidenciamos que 

embora a Constituição Federal de 1988 estabelecesse competências comuns tem termos 

de políticas educacionais, na prática, o governo federal possui os poderes de 

financiamento e regulamentação, e os estados e municípios apenas o de implementação. 

Outra situação decorrente desta política é que os estados não são 

considerados importantes para a sua consecução, atuando apenas enquanto partícipes do 

processo, subsidiando marginalmente aquelas situações nas quais os municípios não 

conseguirem executar. Por enquanto, argumentamos que a pequena autonomia conferida 

pelo Plano de Ações Articuladas aos municípios reduz a possibilidade de utilização de 

mais recursos para o atendimento dos objetivos traçados, tornando as Secretarias 

Municipais dependentes deste plano federal no âmbito da gestão educacional. 

Defendemos que a reorganização do PAR exige a não centralização das 

ações, uma ruptura com o modelo de federalismo centralizador vigente. Fazendo os 

âmbitos horizontal e vertical interligarem-se, para se ter a centralidade da ação 

coordenada. Um real federalismo coordenado com base nas teorias apresentadas no 

capítulo. 
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*********************************************** CAPÍTULO 3 
 

 

3 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) NO MARANHÃO – 

CONSTITUIÇÃO DE UMA ARENA POLÍTICA DA GESTÃO EDUCAC IONAL 

 

 

 

O Brasil é uma democracia pautada, a partir da Constituição Federal de 1988, 

no federalismo cooperativo. Teoricamente, este tipo de federalismo permite a não 

centralização na tomada das decisões por instituir mecanismos demos constraining ou em 

outros termos center-constraining para que os subgovernos limitem os poderes da União. 

O elemento de center-constraining a partir das matrizes teóricas internacionais 

(STEPAN, 1999; LIJPHART, 1999; SHARPFF, 1988; ELAZAR, 1987; RIKER, 1964) 

permite que o poder de tomada de decisões no campo da elaboração de políticas públicas 

seja melhor distribuído entre governo central e subgovernos nacionais. 

No campo das políticas sociais da educação, o PAR foi elaborado para dar 

maior vazão ao federalismo brasileiro por meio do regime de colaboração entre as partes, 

de modo a instituir uma gestão educacional pautada na gestão por resultados. O estado do 

Maranhão saiu pioneiro no processo de adesão, em que seus 217 municípios aderiram em 

100% (cem por cento) a este “novo” pacto do federalismo brasileiro. A partir da análise 

de suas normativas, ele traz as premissas do gerencialismo que se revertem em 

accountability e performatividade para as SEMEDs dos subgovernos nacionais. São estas 

peculiaridades do PAR e das SEMEDs que analisamos, observando a gestão educacional 

desenvolvida nestas instituições. 

O capítulo em um primeiro momento apresenta como o Maranhão se 

caracteriza como ente federado a partir da reforma do Estado brasileiro e maranhense 

efetuadas no ano de 1995. Posteriormente, traz o contexto político e social, denominados 

de construção da arena política, que levam este ente federado a adotar as normativas 

advindas do PAR enquanto política pública de gestão educacional, permeando as relações 
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instituídas entre governo estadual e municípios maranhenses para o desenvolvimento do 

regime de colaboração92.  

O capítulo aborda quais concepções e práticas de gestão educacional que 

foram constituídas tomando como parâmetro o PAR e sua gestão por resultados. Neste 

aspecto, argumentamos, dentro das análises empreendidas, que ele se apresenta em duplo 

contraditório ao não efetivar nem a gestão por resultados e nem o regime de colaboração, 

que são os seus grandes basilares propositivos.  

Por último, há uma discussão sobre a estrutura e organização das SEMEDs 

no Maranhão com base nas matrizes teóricas de Stepan (1999), Wright (1978) e Elazar 

(1987) para entender porque estas instituições, apesar de serem arenas de negociação, não 

conseguiram empreender suas próprias propostas de gestão educacional. 

O bloco temático apresentado evidencia que apesar do PAR se propor 

participativo ele é, na verdade, um center-constraining do governo federal em que a 

União não se mostra constrangida para propor suas políticas de gestão educacional e 

impô-las a seus subgovernos nacionais, tornando as SEMEDs dependentes da proposta 

de gestão educacional posta na normativa legal.  

O PAR se materializa, dentro do campo de análise teórico utilizado, uma 

superimposição da União que é a grande demos constraining do federalismo dependente 

e de coalização do Brasil, path dependence do nosso federalismo incompleto. 

 

 

 

3.1 A GESTÃO EDUCACIONAL NO MARANHÃO NO CONTEXTO DO 

FEDERALISMO PÓS REFORMA DO ESTADO (1995-2002) 

 

 

 

Para analisar a gestão educacional no Maranhão no contexto do federalismo 

pós reforma do Estado brasileiro, torna-se necessário abordar o processo de organização 

                                                                 
92 Com o PAR, houve por parte dos governos estaduais a disputa de poder. Antes do PAR, os recursos 
passavam pelos governos estaduais e somente a posteriori eram enviados aos municípios. Em alguns 
lugares estes não chegavam a seu destino. O PAR acabou por quebrar a IGR vertical (União com estados). 
Com as transferências diretas aos municípios, a União às vezes não sabe o que as SEMEDs desenvolvem 
enquanto proposta educativa, visto que não há maior articulação destas junto ao governo estadual. Por este 
motivo, há um movimento dos governos estaduais pressionando a União para que haja maior articulação 
dos três níveis federados. 
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administrativa instituída no estado a partir do ano de 1995 durante o primeiro e segundo 

governos de Roseana Sarney (1995-2002), caracterizando as formas em que foram 

pensadas as políticas educacionais de cunho gerencial que visavam tornar a gestão 

educacional mais eficaz. Para tanto, há a necessidade de situar melhor o campo da gestão 

educacional como uma área específica das políticas públicas educacionais.  

A reforma do Estado brasileiro em 1995 traz à tona a inércia do modelo 

burocrático de gestão que não correspondia mais às exigências suscitadas pela sociedade 

civil. A crise que se instalou no setor educacional passou a ser vista como oriunda da 

intervenção do Estado, que segundo os organismos internacionais como FMI, BM, dentre 

outros, não tem mais condições de gerenciar os sistemas educacionais complexos, sendo 

que suas responsabilidades deveriam ser repassadas à iniciativa privada e aos entes 

federados, diminuindo a ação do Estado nesta área.  

Estes organismos apontaram que o problema da educação não era de 

investimento, mas sim de gerenciamento: 

 

A crise de qualidade expressa, por outro lado, a incapacidade gerencial do 
Estado para administrar os imensos e aparentemente ingovernáveis sistemas 
educativos nacionais. Trata-se de um complexo problema administrativo cuja 
solução não requer um aumento de recursos, mas uma destinação mais eficaz 
dos mesmos (GENTILI, 1998, p.18). 

 

A gestão burocrática defendida por Marx Weber começou a se desgastar, não 

se mostrando flexível para atender às demandas do Estado mínimo. Teve declínio 

acentuado entre 1970 e 1980, passando uma nova concepção a ser cultuada na sociedade 

capitalista: o gerencialismo. Este foi sendo apresentado à sociedade como a melhor opção 

para a gestão pública por ser dinâmico e adaptável às novas demandas sociais. O Estado 

gerencial de administração saiu de executor a fiscalizador das políticas públicas. 

A transição da concepção burocrática para a gerencial iniciou os debates em 

torno do modelo em vigor que passou a ser considerado um problema ao desenvolvimento 

dos países, pois imobilizava a racionalidade do Estado. Com a crise da burocracia, a boa 

gestão começa a ser considerada instrumento de maior importância.  

O novo modelo dinamizaria o trabalho do setor público, tornando-o mais 

gerencial, marcado por características como accountability – que se expressa no 

movimento de descentralização do Estado para os subgovernos nacionais e destes para o 

sistema escolar. 
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Esse novo paradigma gerencial vem substituindo gradativamente os modelos 
burocráticos de gestão, trazendo modificações em todos os setores sociais. No 
campo da educação, desde os sistemas centrais até à escola, passam a ser 
adotadas diretrizes gerenciais na condução dos serviços educacionais. As 
influências fazem-se presentes na gestão escolar, entre outros, por meio da 
descentralização; na instituição dos colegiados; e na participação da 
comunidade escolar nos processos de decisão da escola (CASTRO, 2007, 
p.131). 

 

A gestão educacional foi impactada pela adoção do gerencialismo, rompendo 

práticas e concepções da administração escolar burocrática, pregando a modernização e 

democratização da gestão no Brasil. A nova política de descentralização da gestão 

educacional apoiou-se no discurso de que era necessária a união de toda a sociedade para 

a melhoria da educação, impondo uma estrutura de gestão compartilhada baseada nos 

seguintes níveis: 

 
O modelo de organização e gestão da educação que instaura a Reforma 
Educacional na região e no Brasil está definido pela descentralização em três 
dimensões que se complementam, gerando uma nova lógica de 
governabilidade da educação pública: 
1 - Descentralização entre as diferentes instâncias de governo – 
municipalização. 
2 - Descentralização para a escola – autonomia escolar. 
3 - Descentralização para o mercado – responsabilidade social (KRAWCZYK, 
2002, p.63). 

 

A descentralização da gestão educacional possibilitaria a autonomia do 

indivíduo e a participação na formulação de políticas. A gestão descentralizada pressupõe 

cooperação, característica elencada por Elazar (1987) ao dispor sobre a dinâmica dos 

sistemas federativos não centralizados. No Brasil este processo ocorreu de forma 

diferente das previstas pela teoria do federalismo enquanto pacto.  

A descentralização da gestão defendida pelas ideias neoliberais, destacadas 

no capítulo 1, não possibilitam a prática da gestão democrática, apesar do Art.3º da 

LDBEN nº 9.394/96 prever a gestão democrática93 enquanto princípio dos sistemas 

públicos de educação. Uma gestão democrática em nossa visão é um:  

 
 
[...] processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos 
limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática 

                                                                 
93 As práticas de gestão educacional são expressões das relações sociais históricas, em que o conceito de 
democracia pode ser considerado como uma mediação para a construção da liberdade e da convivência 
social. A democratização da educação é uma luta histórica no país. A gestão democrática como resultado 
desta historicidade deve ser concretizada a partir de atitudes macro e coletivas que objetivem a formação 
crítica dos educandos para que utilizem a educação enquanto contra hegemonia. Não foi intenção da 
pesquisa aprofundar o conceito, visto que os estudos de Dublante (2011), Camini (2013), Andrade (2012), 
dentre outros, já fazem um aprofundamento da temática. 
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social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de 
efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, 
consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que 
permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas 
(DOURADO, 2006, p.79). 

 

Neste contexto de mudanças entre a gestão burocrática, a gerencial ou a 

democrática, o Maranhão faz sua opção pela gerencial no ano de 1995, como estratégia 

de manutenção do poder do grupo Sarney. Segundo Costa (2013), os dados para o ano de 

1997 revelaram que 64, 2% (sessenta e quatro vírgula dois por cento) da população 

maranhense sobreviviam com renda menor do que meio salário mínimo, bem como 

elevada taxa de analfabetismo cujos índices giravam em torno de 31, 2% (trinta e um 

vírgula dois por cento) entre jovens com 15 (quinze) anos ou mais de idade, contando 

ainda com mortalidade infantil de 65, 9% (sessenta e cinco vírgula nove por cento).  

Os números destacados pela autora acentuam a falta de investimentos nestas 

áreas por parte do governo estadual que sempre esteve atrelado a uma política paternalista 

e clientelista, caracterizando um modelo de federalismo dependente ante o governo 

federal. Estas características fazem o estado do Maranhão amargar a histórica alcunha de 

um dos piores estados da federação em termos socioeconômicos (COSTA, 2013; SILVA, 

2001; RAPOSO, 2004). 

É neste contexto de exclusão social que o Maranhão, a exemplo do governo 

federal, adota a reforma do estado com o objetivo de modernizar a administração pública, 

equilibrando as finanças. As estratégias mais utilizadas foram a desestatização, 

desregulamentação e descentralização, se aproximando das propostas do PDRAE 

elaborado no ano de 1995 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.  

O Maranhão é uma formação social que possui suas singularidades, assim, as 

propostas de gestão educacional do governo Roseana Sarney se apresentam como um 

“protoplanejamento” (ALMADA; LIMA, 2012) que secundarizou o modelo de 

federalismo interdependente para dar vazão a um modelo federalista de autoridade 

dependente, cujos aportes gerenciais marcaram o tipo de gestão educacional praticado 

pelo governo do estado do Maranhão.  

O governo Roseana Sarney (1995-2002) foi o primeiro governo no Brasil a 

implementar a reforma do Estado proposta pelo MARE, significando, segundo Silva 

(2006), um reforço ideológico de legitimação do grupo político liderado pelo senador José 

Sarney, pai da então governadora do Maranhão, cujo partido é o maior em termos de 
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representação no cenário político do Brasil: o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB).  

Este grupo político ao longo dos anos foi construindo no Brasil seu poder de 

dominação e opressão por meio daquilo que Marx e Engels (1996, p.87) denominaram de 

poder político, aquele “[...] poder organizado de uma classe para opressão de outra”. No 

Brasil, principalmente no estado do Maranhão, o grupo Sarney, como é conhecido, foi 

exercendo durante muito tempo seu poder político e conseguiu por meio da dominação e 

opressão impor políticas de gestão educacional para o Estado cada vez mais afinadas com 

o modelo gerencial de educação. 

O processo de exclusão social do Maranhão faz parte da path dependence do 

modelo federalista brasileiro, que pautou-se e ainda pauta-se em um regime assimétrico 

em termos políticos, acentuado por meio da nova divisão internacional do trabalhado a 

partir do ano de 1970, em que os Estados Unidos da América desponta enquanto potência 

mundial do capitalismo e o Brasil enquanto dependente deste modelo econômico:  

 
 
As razões históricas que explicam a inserção do Maranhão na economia 
capitalista brasileira de forma dependente apontam para duas direções que não 
se excluem. De um lado, encontram-se as opções econômicas adotadas pelas 
oligarquias regionais baseadas na agro exportação e no extrativismo e, de outro 
lado, a forma como foram estruturadas as trocas entre as regiões brasileiras, 
principalmente entre o Nordeste e o Sudeste (SILVA, 2005, p.4). 

 

É a partir deste quadro que no ano de 1960 despontou no cenário político 

maranhense José Sarney enquanto salvaguarda deste estado, se contrapondo à oligarquia 

do antigo coronel de origem pernambucana Vitorino Freire, que comandou a política no 

Maranhão de 1933 a 1960 quando perdeu as eleições para José Sarney no ano de 1966. 

José Sarney nas eleições de 1966 foi o grande vencedor no estado ao trazer um discurso 

de um Maranhão novo, moderno e de todos, fugindo ao coronelismo de Vitorino Freire. 

O governador José Sarney (1966-1970) adotou um programa econômico para 

o Maranhão que estava integrado com as necessidades do grande capital, realizando uma 

reforma administrativa que modernizava a administração estatal e a economia 

maranhense. A principal política deste período foi a implantação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Maranhão (SUDEMA), e a implantação de grandes projetos 

agropecuários, facilitando a fixação de grileiros no território maranhense (SILVA, 2005, 

2006; COSTA, 2013). 



175 

Após o governo de José Sarney o grupo continuou tendo força política no 

estado por meio do novo governador João Castelo (1979/1982). Indicado pelo grupo 

durante o governo militar que implantou um modelo peculiar de federalismo no Brasil: o 

modelo de federalismo centralizador em que o governo federal intervia diretamente nos 

estados. Por meio de sucessivos governos estaduais o grupo Sarney foi se mantendo no 

poder, agindo com êxito nos diversos momentos da política brasileira e atuando como 

suporte da ditadura militar.  

Conforme Silva (2001, p.206, grifos da autora):  

 

 
Durante a ditadura militar, a gestão do “Maranhão Novo” procurou demarcar 
uma ruptura com tudo que era identificado com o “atraso”, cunhando a marca 
do “moderno” como traço distintivo do discurso da “oligarquia Sarney”, por 
meio do qual desqualifica toda proposta de desenvolvimento fora dos seus 
domínios. O “moderno”, nesse discurso, é identificado com a implantação de 
um aparelho burocrático com gestão racional e com um quadro de funcionários 
de “reconhecida capacidade técnica”, supostamente guiados pelos princípios 
da imparcialidade e pelo compromisso com a reconstrução do Maranhão. 

 

É com este jeito de governar da oligarquia Sarney, apoiada no federalismo 

centralizador da ditadura militar, que o Maranhão atravessa os longos 25 anos de 

militarismo no Brasil e chega na década de 1990 com o discurso competente de um 

governo que deu certo, principalmente por não ser “questionado” no exercício do poder 

político, com adoção dos princípios de burocratização administrativa que viabilizavam a 

reprodução do capital e dominação das classes menos favorecidas economicamente. 

Para a década de 1990 este grupo e a elite política brasileira precisavam rever 

suas formas de dominação. Era preciso instituir uma nova forma de opressão por meio de 

atitudes mais gerenciais, adotando-se a reforma do Estado. A Constituinte de 1988 

implantou um federalismo mais cooperativo, pelo menos no texto, e que abordava a 

descentralização enquanto democratização das finanças brasileiras.  

No início da década de 1990 as divergências políticas do grupo Sarney 

fizeram algumas lideranças saírem de cena, ameaçando a eleição de Roseana Sarney 

(PFL) no ano de 1994 para o cargo de governadora do estado (COSTA, 2013; BULHÃO, 

2010; SILVA, 2005, 2006, 2001). 

Nasce com isto o mito da rainha de espadas94, como ficará conhecida a 

governadora Roseana Sarney (PFL), que terá construída sua autoridade simbólica por 

                                                                 
94 A rainha de espadas herda o trono do rei, no caso do seu pai José Sarney, seu padrinho político. 
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meio daquilo que Gonçalves (2006) denominou de práticas dinásticas que intensificaram 

as relações políticas de poder regional. Em Gonçalves (2006, p.88) a construção de 

Roseana Sarney enquanto a rainha de espadas, herdeira do Maranhão Dinástico só foi 

possível por meio da “[...] construção de capitais adquiridos que não são deslocados do 

capital herdado se dando no próprio movimento das campanhas eleitorais. Tais 

campanhas são lócus privilegiado de apreensão das formas construídas de sua legitimação 

política”.  

Com a imprensa a seu favor (Sistema Mirante de Comunicação e Jornal O 

Estado do Maranhão, ambos do seu irmão Fernando Sarney) Roseana Sarney (PFL) 

consegue eleger-se governadora do Maranhão no ano de 1994. Eleita com 47,7% 

(quarenta e sete vírgula sete por cento) dos votos, Roseana Sarney (PFL) mostra no início 

de 1995 um esforço em promover o ajuste fiscal, sanar e reaparelhar o governo estadual 

de modo a desenvolver capacidade de investimento e formulação de políticas públicas 

(MARANHÃO, 1998).  

Apesar do esforço de Roseana Sarney (1994-1998) no seu primeiro mandato, 

a reforma administrativa do Maranhão foi concretizada apenas em 1998 por meio da Lei 

nº 7.356 de 29 de dezembro de 1998 que aprofundou as medidas tomadas a partir de 1995 

pela governadora. Esta lei objetivou sanar e modernizar a administração pública no 

Maranhão, extinguindo e privatizando setores públicos do estado e adotando gerências 

no lugar das secretarias: 

 
 
No Maranhão, o primeiro desafio foi político. Além da governabilidade, é 
preciso a garantia da governança, ou seja, da capacidade política de executar a 
reforma [...]. Roseana Sarney utilizou o primeiro dos dois mandatos como 
governadora para sanear as finanças públicas através do enxugamento de 23 
secretarias e a criação de oito gerências regionais, introduzindo novos modelos 
de gestão e a centralização regional. [...] Saneamento das finanças, 
modernização e aproximação com a população formaram o alicerce da reforma 
maranhense. 
[...] 
Roseana Sarney amparou o projeto na desestatização (privatizações), 
democratização através das gerências regionais e municipalização e, 
flexibilização (novas formas de organização, modelos e instrumentos de 
gestão). Apenas a segurança pública e a receita estadual95 não entraram no 
novo modelo de gestão. Extintas as secretarias e adotadas as gerências 
regionais, a etapa seguinte foram os novos modelos de gestão, parcerias, 
formação de redes e cidadania. A capacitação e desenvolvimento dos quadros 
técnicos e gerenciais foi o passo seguinte. Mais de 500 horas de treinamento 
para gerenciamento foram ministradas (MOREIRA, 2004, p.1). 

                                                                 
95 Estas duas secretarias não entraram na Reforma em virtude de serem o braço forte do governo Roseana 
Sarney, não sendo interessante torná-las gerências descentralizadas. Fazem parte das práticas dinásticas de 
governo do grupo Sarney. 
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Ao aderir à reforma do Estado, implementada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), o governo Roseana Sarney evidencia um fato peculiar 

dos países federalistas que é o continum competição/cooperação. Também notamos a 

mudança nas relações intergovernamentais nos estados nordestinos que sentiram o 

impacto da reforma do Estado, principalmente pelo novo padrão de interação constituído 

para as IGRs, cujos padrões cooperativos historicamente presentes nas negociações de 

barganhas constantes perderam seu vigor.  

As relações de poder definidas constitucionalmente para os três níveis 

federados foram alteradas ao ser instituída a descentralização financeira. De todo modo, 

alertamos que os subgovernos nacionais no federalismo brasileiro não estão subordinados 

ao governo federal, mas tão somente devem ser coordenados por este para cumprir aquilo 

que lhe competem (WHEARE, 1951).  

A partir deste pensamento, o estado do Maranhão seguiu o indicativo do 

governo federal implementando a reforma que trouxe desregulamentação da economia, 

privatização, flexibilização dos postos de trabalho, além da redução de gastos nos setores 

sociais como educação e saúde. A adoção desta ideologia neoliberal trouxe ao estado do 

Maranhão o aumento da pobreza e da exclusão social para a maioria da população 

(SILVA, 2005, 2006; COSTA, 2013; COUTINHO, 2005). 

Mas o governo do estado justificou a reforma por meio do slogan “Um estado 

em busca da eficiência”. Este slogan já mostra o quão gerencial seriam as políticas 

adotadas a partir da reforma, pois os eixos estruturantes da reforma do estado maranhense 

continham os mesmos contemplados no PDRAE, encaminhado pelo governo federal em 

1995, cuja premissa era adotar critérios de eficiência no setor público, racionalidade 

administrativa e transferência de serviços à chamada Terceira Via (SILVA, 2005, 2006; 

COSTA, 2013). 

Como consequência imediata da reforma do Estado na gestão educacional 

maranhense, houve a criação por meio da Lei nº 7.356 de 29 de dezembro de 1998 da 

Gerência de Desenvolvimento Humano (GDH) e extinção da Secretaria Estadual de 

Educação (SEEDUC): 

 

 
TÍTULO II 
Da Reforma Administrativa 
CAPÍTULO I 
Da Extinção dos Órgãos da Administração Direta 
Art. 3º - Ficam extintas as seguintes Secretarias de Estado: 
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I - de Governo - SEG; 
II - Extraordinária de Comunicação Social - SECOM; 
III - Extraordinária de Articulação Política - SEAP; 
IV - Extraordinária do Governo do Maranhão no Distrito Federal - 
SEGOV/DF; 
V - da Administração, Recursos Humanos e Previdência - SEARHP; 
VI - da Fazenda - SEFAZ; 
VII - do Planejamento - SEPLAN; 
VIII - da Educação - SEEDUC; 
IX - da Agricultura e Abastecimento - SAGRIMA; 
X - da Saúde - SES; 
XI - da Justiça e Segurança Pública - SEJUSP; 
XII - da Solidariedade, Cidadania e Trabalho - SOLECIT; 
XIII - da Cultura - SECMA; 
XIV - da Ciência e Tecnologia - SECTEC; 
XV - dos Desportos e Lazer - SEDEL; 
XVI - do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA; 
XVII - da Infra - Estrutura - SINFRA; 
XVIII - da Indústria, Comércio e Turismo – SINCT (MARANHÃO, 1998, s/n 
grifos nossos). 

 

Ao extinguir a Secretaria de Educação, o governo Roseana Sarney deu 

mostras de que a educação não era algo importante. Isto pode ser comprovado ao se 

observar que a mesma lei extingue a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão 

(FAPEMA), apesar do movimento empreendido pelos pesquisadores do estado se 

colocando contra a extinção desta instituição de fomento: 

 

CAPÍTULO IV 

Da Extinção de Fundação 
Art. 12 - Fica extinta a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Maranhão - FAPEMA. 
Art. 13 - As finalidades, os bens, os direitos e as obrigações da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão - FAPEMA ficam transferidos para 
a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (MARANHÃO, 
1998, s/n). 

 

É a retórica da eficiência e performance adentrando a gestão educacional no 

Maranhão. Estas gerências passam a ter o poder máximo de decisões no estado, visto que 

absorveram as funções das autarquias, fundações, empresas públicas e de sociedade mista 

que também foram extintas pela Lei nº 7.356/98. É a performatividade e accountability 

para a gestão educacional maranhense, ou aquilo que Ball (2002, p.4) denomina de nova 

cultura da performatividade competitiva que consiste em uma:  

 

 
[...] tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se serve de críticas 
comparações e exposições como meios de controle, atrito e mudança. 
Os desempenhos (de sujeitos individuais ou organizações) servem como 
medidas de produtividade e rendimento, ou mostras de “qualidade” ou ainda 
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“momentos” de promoção e inspeção. Significam, englobam e representam a 
realidade, a qualidade ou valor de um indivíduo ou organização dentro de um 
determinado âmbito de julgamento e avaliação. 

 

Com a desculpa da descentralização e maior autonomia aos subgovernos 

nacionais, o federalismo brasileiro cooperativo proposto na Constituição de 1988 foi a 

partir de 1995 se transformando em desconcentração de poder e recentralização na 

tomada de decisões por parte do governo federal. Ocasionando para o estado maranhense 

uma busca pela efetividade de suas políticas educacionais, impondo por meio da nova 

GDH a ampliação do acesso e permanência dos educandos na escola, repassando a 

responsabilidade do sucesso às instituições escolares.  

É neste momento que o governo do estado do Maranhão contribui, à medida 

que empreende a reforma do Estado e educacional, para o acirramento da competição 

horizontal entre os subgovernos nacionais da federação brasileira, pois o Maranhão, por 

meio da governadora Roseana Sarney (PFL), implementou o enxugamento da máquina 

estatal, sendo “aplaudida” pelo presidente à época Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). 

A reforma do Estado no Maranhão trouxe a reorganização da gestão 

educacional, descentralizando e conferindo autonomia às escolas, sob a premissa de 

integrá-las a um sistema mais eficiente de obtenção de resultados. Se coadunando aos 

anseios da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL): 

 

 
Com autonomia os estabelecimentos podem inserir-se efetivamente nos 
ambientes locais e regionais e funcionar em função das condições peculiares 
de cada um, desde que neles não se confinem – a educação tem que olhar 
sempre além do horizonte temporal e local. Mas a conexão administrativa deve 
estar o mais perto possível da localização da escola, o que ademais facilita a 
participação da sociedade envolvente, que como os professores e demais 
profissionais da educação deve ter voz ativa na gestão educacional. 
[...]unidades educacionais dotadas de iniciativa, sem a opressiva dependência 
burocrática de um organismo central, estarão em melhores condições de 
responder às exigências do meio e assumir, ante a comunidade e o país, a 
responsabilidade pelos resultados de sua atividade (CEPAL, 1995, p.209). 

 

Com estes aspectos a gestão educacional no Maranhão teve como prevalência 

o ultra presidencialismo estadual identificado nos estudos de Abrucio (1998) e Sano 

(2008), predominando práticas dinásticas de uma rainha de espadas nas negociações junto 

ao governo federal. A cooperação em termos educacionais ficou para os entes municipais 
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restrita a algumas ações pontuais que interessavam diretamente ao grupo Sarney no 

estado.  

É por meio da GDH que o governo do estado do Maranhão lança no ano de 

1999 “As diretrizes e estratégias para a política educacional do Estado” nas quais são 

alçadas análises sobre o contexto maranhense em termos de educação e projetadas as 

metas para o período de 1999-2002. No documento consta enquanto objetivo o 

cumprimento da função social da escola tendo em vista o alcance das competências 

básicas e padrões de comportamentos definidos (MARANHÃO, 1999). Com este 

objetivo, o governo do Maranhão volta sua atuação para os “interiores”96 do estado e 

passa a exigir dos prefeitos maior participação na gestão pública: 

 

 
A presença do governo do estado nos municípios passou a ser motivo de grande 
festividade, porque o governo estadual e as prefeituras agora seriam parceiros 
no desenvolvimento do Maranhão. Entretanto, essa modalidade de gestão 
não significou divisão do poder entre os sujeitos e as instâncias da 
administração pública estadual e municipal, mas um atrelamento dessas 
esferas públicas aos grupos políticos locais e regionais, que detêm o poder 
econômico e governamental em nível dos municípios e do Estado 
(COUTINHO, 2005, p.247, grifos nossos). 

 

Com forte controle da gestão educacional por parte do governo do estado e 

intensificação do processo de municipalização da educação, nota-se que o Maranhão, em 

termos de política educacional e gestão da mesma, adotou os mecanismos sugeridos pelo 

governo federal: Parâmetros Curriculares Nacional, Programa Nacional do Livro 

Didático, Dinheiro Direto na Escola, Programa de Aceleração da Aprendizagem, 

Programa da Merenda Escolar, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 

Exame Nacional do Ensino Médio, dentre outros instituídos no período.  

Descentralização, produtividade e eficiência são colocadas como alternativas 

à gestão educacional maranhense97, havendo forte indução de políticas voltadas à 

participação da Terceira Via: “O discurso governamental assume ares democratizantes” 

(COUTINHO, 2005, p.255), em que o governo estadual implementou uma política 

educacional baseada no modelo nacional, cuja descentralização dava a impressão de um 

federalismo interdependente. Acabou transferindo as funções do estado para a sociedade 

                                                                 
96 No Maranhão os municípios são comumente denominados de interiores. Referem-se assim por estarem 
equidistantes do centro da cidade de São Luís e não como algo pejorativo, mas puramente geográfico. 
97 O resultado do gerencialismo na educação maranhense foi a redução das taxas de matrículas na educação 
profissional a índices inaceitáveis, praticamente desaparecendo a oferta no estado. 
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com o discurso de participação e gestão da qualidade total que enfatizava os resultados 

escolares (COUTINHO, 2005; BULHÃO, 2010; COSTA, 2013). 

O objetivo da reforma do Estado no Maranhão empreendida nos dois 

mandatos de Roseana Sarney (1995-2002), com foco na descentralização das 

responsabilidades, evidencia que o modelo de gestão educacional passa a resolver os 

problemas por meio das parcerias, da “autonomia” escolar sem interferência do Estado, 

caduco e burocrático. Torna a Terceira Via o elo forte do Estado federado: 

 
[...] A Terceira Via parece desejar que por intermédio das reformas 
educacionais, não só seja realinhado todo o processo formativo a partir 
de novas exigências do perfil humano demandadas pelo estágio atual 
do capitalismo monopolista, mas também sejam diminuídas ao máximo 
as possibilidades de difusão de contra hegemonia no espaço escolar 
(LIMA; MARTINS, 2005, p.64-65). 

 

Há no federalismo maranhense o mesmo movimento observado em relação 

ao governo federal: a transferência aos municípios de problemas históricos e de ordem 

política – de falta de políticas de gestão educacional. Quando se pensa na qualidade da 

gestão educacional, há no Maranhão um índice de baixa institucionalidade de 

profissionalização tanto da SEEDUC/MA quanto das SEMEDs/MA. Este aspecto trouxe 

ao estado carências das mais variadas: má gestão dos recursos financeiros, falta de 

planejamento, de gestão pedagógica e administrativa.  

A reforma no Estado do Maranhão se justifica: “Art. 27 - O resultado das 

ações empreendidas pelo Poder Executivo deve propiciar a melhoria das condições 

sociais e econômicas da população nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração 

do Estado ao esforço do desenvolvimento nacional” (MARANHÃO, 1998, s/n). 

Cavalcanti (2002) destaca que ao instituir as gerências administrativas, o 

governo do estado acabou por criar espécies de subprefeituras que se posicionavam acima 

dos municípios e condicionavam os apoios políticos e financeiros a um realinhamento de 

apadrinhamento político, o que figura dentro das teorias do federalismo internacional um 

modelo de coalização, dependente, centralizador, não pautado na cooperação e na ação 

coordenativa (ELAZAR, 1994; RIKER, 1964; WRIGHT, 1978).  

Para além de um federalismo cooperativo era preciso instituir uma unidade 

sócio metabólica para o capital por meio da adoção do gerencialismo no setor público:  
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Art. 38 - O Nível de Gerenciamento Estratégico e Desenvolvimento 
Institucional, Formulação e Avaliação de Políticas Públicas e Defesa da 
Sociedade é composto dos órgãos: 
I - de Gerenciamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional; 
II - de Defesa da Sociedade e Acesso à Justiça pelos Cidadãos; 
III - de Formulação e Avaliação de Políticas Públicas (MARANHÃO, 1998, 
s/n). 

 

O apelo ideológico da Lei demonstra que o estado passa a buscar a eficiência 

no novo modelo de gestão de políticas instituídas ao dividir o nível de gerenciamento em 

três, em que o terceiro é justamente aquele que está responsável pela formulação e 

avaliação de políticas.  

O tom de modernidade para a gestão educacional e formulação de políticas 

no Maranhão mascaram o atraso histórico deste ente federado que apenas sofreu pequenos 

abalos na casa do “rei”, e que continuou com uma mais que viva rainha de espadas, cujo 

braço forte é a prática política dinástica revelada no documento das diretrizes e estratégias 

para a política educacional do estado:  

 

Esta gerência promoverá a necessária assistência técnica às escolas e 
estimulará a adoção de instrumentos e mecanismos de avaliação e controle que 
possam conduzir ao alcance de objetivos preestabelecidos [...] para as redes 
públicas de ensino (MARANHÃO, 1999, p.4). 

 

Com o discurso de assistência técnica às escolas e adoção de mecanismos de 

avaliação, o governo Roseana Sarney (1995-2002) visou ser um marco de política 

educacional no Maranhão. A adoção de mecanismos de controle recai no problema de 

paralisia decisória ou jogo de soma zero (HODDEN, 2004; RIKER, 1964; SOUZA, 

1997), uma vez que os municípios maranhenses são autônomos conforme a Constituição 

de 1988.  

Ao criar as gerências e tentar impor por meio destas formas de regulação a 

gestão educacional para os municípios, o governo de Roseana Sarney (PFL) acentuou o 

histórico problema do federalismo brasileiro que é: criar uma ação governamental 

conjunta que atenda critérios de produção e contenção de poder, justamente porque o 

Maranhão, bem como o governo federal não se materializam democracias constrangidas 

(demos constraining) como previu Stepan (1999). Eles não são constrangidos na tomada 

de decisão por seus municípios. 

O poder do estado do Maranhão de editar leis e executar políticas públicas 

não se encontra limitado pelos municípios, embora estes não sejam submissos na ótica do 

federalismo cooperativo e interdependente. Em termos de ente estadual, Sano (2008) 
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destaca que ainda não se organizaram no Brasil estudos que deem centralidade às relações 

interestaduais de forma a analisar sua influência no processo de elaboração das políticas 

públicas.  

Ao analisar a Lei nº 7.356/98 do estado do Maranhão que instituiu a reforma 

do estado e interferiu na gestão educacional local, percebemos que suas relações 

horizontais com seus 217 municípios estão permeadas de sua influência no campo das 

políticas públicas que: “[...] são outputs, resultantes da atividade política (politics): 

compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores” 

(RUA, 1998, p.1). 

O componente da gestão educacional no Maranhão foi reorganizado por meio 

da Gerência de Qualidade Total em Educação (GQTE) implantada em nível dos órgãos 

centrais e intermediários da GDH que atendia a pasta da educação, uma vez extinta a 

SEEDUC/MA pela reforma do estado no Maranhão. A GQTE conseguiu deixar 

impenetrável a gestão educacional aos educadores e à sociedade de modo geral, visto que 

maximizou o saber técnico em detrimento do escolar contribuindo para a dicotomia 

planejar/executar.  

Sobre este aspecto na gestão educacional maranhense, Rosar et. al. (1997, 

p.211, grifos das autoras) observa que 

 

 [...] Sob a égide dessa nova técnica estão sendo formados novos ‘experts’ em 
gestão e novos significados estão sendo atribuídos a conceitos como qualidade 
do ensino, democratização da educação e participação, a partir de parâmetros 
eminentemente quantitativos e economicistas. 

 

O governo do estado do Maranhão exerceu controle total da gestão 

educacional neste período, deixando clara a sua característica de ultra presidencialismo 

estadual, pelo menos para os municípios que compõem este ente federado, em que a 

ausência de freios e contrapesos (checks and balances) por parte dos 217 subgovernos do 

Maranhão fizeram o jogo político se tornar intransparente e dominado pela governadora 

Roseana Sarney (PFL) que exerceu práticas dinásticas de governar.  

É a negativa do argumento proposto por Stepan (1999) que sinaliza uma 

demos constraining para o Brasil e seus subgovernos nacionais. Em seu argumento, o 

federalismo constrange as decisões do centro. Sendo o Brasil um sistema federado deveria 

ter o governo central poderes diminuídos em relação aos estados e municípios que 

possuem veto players (poder de veto). 
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Para Abrucio (1998, p.166), “o que está em jogo na política estadual brasileira 

é, sobretudo, a modernização institucional”. No caso do Maranhão, a gestão educacional 

do governo Roseana Sarney (1995-2002) mostra uma não modernização institucional, 

apesar do reformismo exercido. Este governo tratou de aceitar os projetos preparados pelo 

MEC e BM, executados em nível local pela GDH e ajustados pelo grande capital global.  

Ericeira (2010) destaca que a partir de 2002 o governo do Maranhão 

implementou políticas educacionais na área da gestão dos sistemas escolares com 

interferência dos organismos mundiais (FMI, BM), seguindo o modelo de regulação 

institucional característico da reforma do Estado nacional. Este modelo de política é 

incompatível com uma federação baseada na ação cooperativa. Concordamos com Sano 

(2008) quando o autor afirma que é necessário analisar melhor as dinâmicas federativas 

horizontais para que possamos entender o sistema federativo brasileiro e seu impacto na 

consecução das políticas públicas.  

No Maranhão ficou demonstrado que a dinâmica federativa propiciada na 

conjuntura da reforma do Estado brasileiro e maranhense afetou a relação horizontal deste 

ente federado, existindo no Brasil uma lacuna teórica no estudo das relações 

intergovernamentais horizontais. A coordenação federativa em termos de gestão 

educacional que se tentou empreender ao se impor o enxugamento do Estado não ficou 

efetivada no Maranhão.  

Os mecanismos aparentes a partir da reforma do Estado para o federalismo 

maranhense se mostram, a exemplo da path dependence brasileira, demos constraining 

não dos municípios para o governo estadual como seria a lógica de um federalismo 

interdependente. Foi o governo do estado quem constrangeu seus entes federados, 

exercendo a função demos constraining destes. Acabou ainda por instituir a não 

cooperação, primando pela competição.  

O Maranhão teve que buscar a posteriori um federalismo cooperativo na 

gestão educacional, baseado em um modelo aparentemente self rule plus shared rule para 

o ano de 2007 quando o “doutor do povo” derrota temporariamente a rainha de espadas 

nas eleições para o governo do estado, abalando novamente a casa do rei. 
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3.2 A CONSTRUÇÃO DA ARENA POLÍTICA DO PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) NO MARANHÃO - A BUSCA DO FEDERALISMO 

COOPERATIVO NA GESTÃO EDUCACIONAL? 

 

 

No Maranhão, após os dois mandatos de Roseana Sarney (1995-2002) para 

governadora do estado, temos a continuação de sua política de governo ao ter feito como 

sucessor seu aliado político José Reinaldo Tavares (PFL). Ao destacar a política realizada 

para o ano de 2003 no estado, não podemos deixar de observar a manutenção deste grupo 

com acentuação de suas práticas dinásticas de fazer política.  

O Maranhão de 2003 apresentava os mesmos quadros agravantes de exclusão 

social dos oito anos anteriores, cujos índices de indigentes beirava 63% (sessenta e três 

por cento), com incidência de analfabetismo de 23% (vinte e três por cento), segundo o 

IBGE (2015). Com este cenário de fragilidade da população maranhense, o grupo Sarney 

por meio do então governador José Reinaldo Tavares (2003-2006), se manteve indiferente 

ao fracasso das políticas públicas no estado. Aliado a este fator temos a fraqueza da 

oposição que ainda não tinha conseguido se articular de modo a fazer uma frente política 

ao modo Sarney de governar.  

O estado do Maranhão passou os quatro anos do governo José Reinaldo 

Tavares (PFL) com uma Assembleia Legislativa submissa às demandas do Executivo, 

explicado pela inclinação governista do modo brasileiro por um federalismo de 

coalização ultra presidencialista, com ostensiva presença do patrimonialismo e 

clientelismo no funcionamento das instituições políticas do estado. 

Para as eleições de 2006 o Maranhão é surpreendido pelo rompimento do 

governador José Reinaldo Tavares (PFL) com o grupo Sarney. Este foi o momento em 

que a oposição contou com o apoio de José Reinaldo Tavares (PFL) para as eleições de 

2006. A oposição, como estratégia política, lançou cinco candidatos às eleições para 

concorrer com Roseana Sarney (PFL). 

O seguinte cenário político foi delineado: o médico Jackson Klepper Lago do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) pela chapa “Frente de Libertação do Maranhão” 

(PDT, PPS, PAN); A senadora Roseana Sarney Murad pelo Partido da Frente Liberal 

(PFL) cuja chapa foi da coligação “Força do Povo” (PP, PTB, PMDB, PTN, PSC, PL, 

PFL, PRTB, PHS, PV, PRP); João Bentivi pelo Partido de Reedificação da Ordem 

Nacional (PRONA); o juiz Edson Vidigal, representante do Partido Socialista Brasileiro 
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(PSB) da coligação “O povo no poder” (PRB, PT, PMN, PSB, PCdoB); o advogado 

Antônio Augusto Silva Aragão, do Partido Social Democrata Cristão (PSDC) e Marcos 

Antonio Silva do Nascimento pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 

(PSTU).  

Com vários candidatos concorrendo às eleições para governador do estado 

houve uma pulverização de votos no primeiro turno, fazendo com que Roseana Sarney 

(PFL) e Jackson Lago (PDT) ficassem em vantagem na disputa para o segundo turno do 

Maranhão. No segundo turno houve articulação da oposição em apoiar Jackson Lago 

(PDT) para tentar derrotar a candidata Roseana Sarney (PFL).  

Estratégia que deu certo, saindo Jackson Lago (PDT) eleito em segundo turno 

para governador do estado do Maranhão, quebrando a hegemonia do grupo Sarney e 

abalando fortemente a casa do rei. Tal fato causou euforia nos maranhenses, conforme as 

manchetes dos jornais mais lidos no estado: 

 

 

Quadro 2 – Repercussão da eleição de Jackson Lago (PDT) para governador do 

Estado do Maranhão 

 

  

Fonte: Jornal Pequeno (2006). Jornal O Estado do Maranhão (2006). 
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A capa dos dois jornais ilustra o sentimento de cada um dos lados. O “Jornal 

Pequeno”, marcadamente opositor ao grupo Sarney, considera que a eleição de Jackson 

Lago (PDT) a governador do estado fez o último coronel (José Sarney) brasileiro cair, 

libertando o povo do Maranhão.  

O jornal “O Estado do Maranhão”, cujo dono é Fernando Sarney, irmão da 

senadora Roseana Sarney (PFL), traz a notícia de manchete em segunda ordem, dando 

mais importância à reeleição de Luís Inácio da Silva (PT) à presidência, cujo apoio do 

grupo Sarney foi irrestrito, angariando vários cargos importantes no cenário nacional 

como o Ministério das Minas e Energia. A eleição de Jackson Lago (PDT) ficou em nível 

secundário. Assim, em 2006 o “doutor do povo” derrota a rainha de espadas e se faz 

governador do Maranhão. 

Com Jackson Lago (PDT) à frente do governo do estado, o Maranhão inicia 

no ano de 2007 seu plano de ação visando melhorar seus índices educacionais. Seu 

primeiro ato foi procurar apoio do governo federal na implementação de políticas 

educacionais que dessem conta de suprir as necessidades educacionais históricas de atraso 

no Maranhão. Foi construído o PPA (2008-2011): “Maranhão democrático e solidário”, 

que buscava incorporar os compromissos de campanha eleitoral, que trouxe um recorte 

territorial com o objetivo de descentralizar a gestão pública e desmistificar os mitos:  

 
 
O momento histórico vivido pelo Maranhão, marcado por uma perspectiva 
concreta de mudança política sem precedentes, não deixa dúvidas de que é 
preciso passar a limpo o que foi, o que é e o que será o Maranhão daqui para 
frente. Isto significa, antes de tudo, colocar os mitos de cabeça para baixo, 
revelar os avessos, confrontar a razão patrimonialista e, sobretudo, ajudar 
a produzir uma cosmovisão que ocupe o lugar das explicações hegemônicas 
(MARANHÃO, 2007a, p.8, grifos nossos). 

 

A partir desta noção, o PPA (2007-2011) encaminhado à Assembleia Estadual 

do Maranhão propôs reorganizar o poder público de forma a tornar o Maranhão um estado 

sustentável por meio de políticas públicas que visavam o bem comum, substituindo as 

formas burocráticas e adotando aquelas mais abertas à participação social: “Um passo 

fundamental, para tanto, é estimular e assegurar o controle social sobre o Estado e sobre 

o orçamento público, este último ainda quase inacessível à totalidade da população e 

mesmo a setores organizados da sociedade” (MARANHÃO, 2007a, p.9).  

O Maranhão começa a perseguir a nova governança por meio de um processo 

planejador das ações do estado, com base no Art.5º do PPA (2007-2011) programas 

harmonizados com as orientações estratégicas do governo temos: 
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Art. 5º O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Judiciário, 
Legislativo, Executivo e do Ministério Público, harmonizados com as 
Orientações Estratégicas de Governo. 
Parágrafo único. O Plano Plurianual do Poder Executivo será desenvolvido, de 
forma integrada, considerando a convergência de suas ações com os seguintes 
macro objetivos estabelecidos na Orientação Estratégica de Governo: 
Maranhão Democrático, Maranhão Solidário, Maranhão Educativo, 
Maranhão Saudável, Maranhão Empreendedor, Maranhão Trafegável, 
Maranhão Ambiental, Maranhão Digital, Maranhão Produtivo, Maranhão 
Seguro, Maranhão Turístico, Maranhão Cultural e Maranhão Gestor 
(MARANHÃO, 2007a, p.11, grifos nossos). 

 

Observamos no PPA (2007-2011) a proposta de um Maranhão educativo. 

Este novo Maranhão entende que deve: 

 

Executar ações objetivando: consolidar a universalização do ensino 
fundamental; ampliar a oferta de vagas no ensino médio; erradicar o 
analfabetismo; democratizar o acesso ao ensino superior; garantir a educação 
especial e tratar a pré-escola e a educação infantil como o eixo estruturante da 
educação de qualidade. Para tanto, é preciso municipalizar, gradativamente, o 
ensino em todos os seus níveis. Ampliar e qualificar o quadro de docentes, 
melhorar, modernizar e expandir a rede física do ensino (MARANHÃO, 
2007a, p.90). 

 

É com a noção de uma educação municipalizada em todos os níveis que o 

governo Jackson Lago (PDT) busca regionalizar as ações para a educação básica, criando 

a Assessoria aos Municípios para o Desenvolvimento da Educação (AMDE). Com a 

criação da AMDE por determinação do governador Jackson Lago (PDT), a Secretaria 

Estadual de Educação (SEEDUC) investiu “aproximadamente 200 mil reais na 

elaboração do PAR dos municípios priorizados pelo MEC, no Maranhão, 84 no total” 

(VIEIRA FILHO, 2008, p.1).  

Segundo o Secretário de Educação à época, Lourenço Vieira Filho, o estado 

do Maranhão foi o primeiro a adotar o PAR em 100% (cem por cento) dos seus 

municípios98. Por meio da AMDE, o Maranhão começou um movimento pioneiro no 

processo de construção do PAR: a colaboração entre governo do estado para sua 

consecução enquanto nova política do governo federal que prioriza o regime de 

colaboração entre os entes federados. Retomando, talvez, a premissa constitucional de 

federalismo interdependente.  

Com o objetivo de desvelar neste item o papel da União e do governo estadual 

no processo de implementação do Plano de Ações Articuladas nos municípios 

                                                                 
98 Frisamos que o Maranhão tem adotado a prática de aderir em primeiro lugar às políticas educacionais 
emanadas pelo governo federal sem refletir o que realmente elas propõem. Isto faz com que os resultados 
alcançados sejam desastrosos, a exemplo do PAR, como se verá nas páginas subsequentes. 
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maranhenses, considerando o contexto acima referido de uma primeira tentativa de 

federalismo interdependente e com base nas sistematizações feitas nos capítulos 

anteriores, procedemos a partir de agora a uma reflexão crítica acerca dos fundamentos 

que dão suporte ao PAR.  

Para tanto, realizamos pesquisa empírica com entrevista semiestruturada 

(roteiro em apêndice, p.281). As entrevistas tiveram como sujeitos o núcleo gestor do 

PAR, isto é, os sujeitos responsáveis por sua elaboração, implementação e monitoramento 

que são, a saber: os técnicos do MEC (02), os Secretários Municipais de Educação (04) e 

os Coordenadores Locais do PAR (03). Procedemos, deste modo, a uma análise do regime 

de colaboração e da autonomia dos municípios considerando os depoimentos dos sujeitos 

entrevistados de modo a desvelar como de fato se deu o processo de implementação do 

PAR nos municípios pesquisados e a atuação dos entes federados envolvidos (União, 

Estado e municípios) 

Analisando a conjuntura mencionada pelo Secretário de Educação Estadual à 

época Lourenço Vieira Filho, observamos uma primeira tentativa de implementar o 

regime de colaboração para a gestão educacional no Maranhão, evidenciado pela pesquisa 

que aponta como esta relação aconteceu: 

 

O processo de implantação houve sim, houveram parcerias inclusive com 
algumas reuniões que foram organizadas em Brasília. Alguns representantes 
do Ministério de Educação vieram em São Luís em 2007, entre junho a outubro 
de 2007. O Ministério da Educação esteve em São Luís para fazer a reunião 
com toda a equipe da Secretaria Estadual de Educação e Secretarias Municipais 
de Educação. A Secretaria Estadual de Educação montou uma equipe para 
poder fazer todo o diagnóstico inicial na implantação do PAR Municipal, mas 
também percebo que foi só neste momento, também existia essa questão da 
restrição, dessas reuniões, dessa equipe técnica que foi coloca aqui no Estado 
do Maranhão (Técnico A/MEC. Entrevista concedida em 29/01/2015). 

 

Apesar do governo estadual maranhense demonstrar preocupação na 

implementação do PAR nos 84 (oitenta e quatro) municípios prioritários que figuravam 

no Anexo I da Resolução nº 29 do FNDE, observamos pela fala do Técnico A/MEC, 

entrevistado em oportunidade da pesquisa de campo, que havia restrições quanto à 

participação das reuniões técnicas promovidas pelo MEC na capital maranhense (nas 

reuniões nem sempre os municípios participavam, somente governo estadual e MEC), 

demonstrando ruptura e fragmentação do princípio de interdependência  que caracteriza 

o regime de colaboração e as IGRs aludidos por Elazar (1994; 1995; 1987), Wright (1978) 

e Pierson (1996).  
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Apesar do Técnico A/MEC destacar a incidência do regime de colaboração 

entre União, governo do Estado e municípios, o processo não foi exatamente 

colaborativo/cooperativo/coordenado, conforme argumenta a outra técnica: 

 
 
Não recordo que a Secretaria Estadual de Educação tenha feito uma 
reunião, algum seminário, algum encontro para que pudesse discutir o que é o 
PAR. Tinha uma equipe do MEC. [...]. Tinham várias equipes vinculadas às 
várias superintendências [...] os grupos começaram nesse movimento mesmo 
de elaborar as ações diretamente (Técnica B/MEC. Entrevista concedida em 
05/02/2015, grifos nossos). 

 

A partir das falas dos Técnicos A e B do MEC99, visualizamos um início de 

compartilhamento federativo mesmo que fragmentado com base na negociação 

intergovernamental que permitiu, no primeiro momento de implantação do PAR no 

Maranhão, o fortalecimento de uma negociação federativa via governo estadual, MEC e 

municípios maranhenses não tendo continuidade a posteriori. 

Isso nos leva a argumentar que o Maranhão parecia promover um movimento 

de interdependência, por um lado, e, pelo outro, nos discursos dos 04 (quatro) Secretários 

Municipais de Educação e 03 (três) Coordenadores Locais do PAR entrevistados, este 

regime de colaboração para a gestão educacional no Maranhão se deu de modo 

inconstante, contradizendo a fala oficial do MEC representada pelos técnicos 

entrevistados, os quais reconhecem que apesar de fragmentado houve o regime de 

colaboração entre a União e subgovernos nacionais para implementação do PAR no 

estado do Maranhão.  

Os Secretários Municipais de Educação expressam esta relação da seguinte 

forma: 

 
Olha aqui em Palmeirândia a gente tem tido pouquíssima parceria do 
governo estadual. Federal a colaboração tem sido no sentido de a gente 
implantar os programas para os quais a gente faz adesão. Que já estão aí 
também via PAR e outros sistemas e outras formas que chegam via sistema 
federal. Mas é mais neste sentido, não é a parceria de sentar, planejar junto 
e priorizar o que de fato o município tem como prioridade, mas é o que 
está posto aí pelo governo federal (Secretária Municipal de Educação de 
Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 12/02/2015, grifos nossos). 

 

Outra Secretária argumenta sobre o papel da União em relação ao regime de 

colaboração e os subgovernos nacionais: 

                                                                 
99 Por se tratar de uma fala oficial daqueles que representam o MEC notamos uma suavização das questões 
aludidas sobre o processo de implantação do PAR no Maranhão, porém, não deixam de destacar aspectos 
essenciais para a análise do processo. 
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Com relação à União eu vejo muito [...] parece que é tudo assim, muito de 
cima para baixo... Parece também que não se tem assim esta visão tão ampla 
do Município. São uma série de programas, projetos e de ações que 
sobrecarregam o Município, não só no sentido da execução, mas é também no 
sentido do financeiro. Já com relação ao Estado eu ainda sinto mais 
fragilidade... (Secretária Municipal de Educação de Vargem Grande/MA. 
Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 

 

As SEMEDs pesquisadas (Vargem Grande/MA, Cantanhede/MA, 

Palmeirândia/MA e Presidente Vargas/MA) demonstram que o regime de colaboração 

com o governo estadual praticamente inexistiu e a colaboração entre União e municípios 

se dá somente no processo de implementar as políticas aderidas que foram pensadas pelo 

governo federal, mas que não há um diálogo para sentar juntos e pensar políticas e ações 

em comum acordo. Tornando o papel do município mínimo neste processo, visto que ao 

aderirem uma série de programas, projetos e ações os subgovernos nacionais ficam 

exauridos técnica e financeiramente.  

Os Secretários Municipais de Educação de Presidente Vargas/MA e 

Cantanhede/MA também destacam que o papel da União e do governo do Estado no 

regime de colaboração é problemático:  

 
 
A priori o governo federal ele teve mais presente que próprio o estado. O 
estado esteve mais ausente durante a vigência desse plano que se encerrou 
em 2014” (Secretária de Educação de Cantanhede/MA. Entrevista concedida 
em 24/03/2015, grifos nossos). 

 

A mesma visão em Presidente Vargas/MA: 

 
 
Falando assim a questão do regime de colaboração eu acho que ficou muito a 
desejar. Então não houve esta cooperação não. Não houve esta parceria aí, 
simplesmente eles justificaram dando apoio para os 217 Municípios, mas na 
prática, eu acho que isto não existe não (Secretário Municipal de Educação de 
Presidente Vargas/MA. Entrevista concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 

 

Este regime de colaboração é inexato aos entrevistados e se apresenta do 

seguinte modo para um dos Coordenadores Locais do PAR quando questionado sobre a 

temática “é já estava feito... Não no momento não sei. Não sei te dizer assim qual ação 

exigiu o regime de colaboração” (Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. 

Entrevista concedida em 11/02/2015). Mesmo aqueles que são os responsáveis 

diretamente por executar o PAR (coordenadores locais) não conseguem precisar se houve 
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ou não o regime de colaboração entre as três esferas de governo, gerando uma dúvida de 

interdependência cooperativa.  

Analisamos que os Coordenadores Locais não possuem tanta clareza sobre 

como ocorreu e/ou ocorre o processo, o que nos evidencia uma contradição, visto que nas 

normativas do PAR a função do Coordenador Local consiste em: elaborar, implementar 

e monitorar as ações previstas para o seu município em coletividade com a comunidade. 

Podemos afirmar que a interdependência para o regime de colaboração na gestão 

educacional entre os governos federal, estadual e municipais enquanto parceiros não tem 

sido e/ou não é um fato desde seu início, conforme as entrevistas em destaque.  

Embora haja por meio das Resoluções nº 29/07, nº 47/07 e 14/12 do FNDE a 

demarcação da autoridade legal dos governos federal e subnacionais em cada ação a ser 

executada no PAR, a questão de poderes, de compartilhamento é um aspecto essencial 

das federações para o regime de colaboração conforme Elazar (1987, 1994), Wright 

(1976), Lijphart (1999). Na prática defendemos que são inevitáveis sobreposições de 

responsabilidades políticas, financeiras e realidades administrativas, porém, o auto 

compartilhamento e autogoverno devem ser priorizados de modo a promover a não 

centralização de poderes. Estes aspectos fazem com que as IGRs sejam uma característica 

inerente às federações (PIERSON, 1995; ELAZAR, 1995; WRIGHT, 1978). Contudo, a 

partir das entrevistas destacadas existe a falta de auto compartilhamento e autogoverno, 

ficando as SEMEDs100 pesquisadas reféns da política emanada pela União.  

A existência de três tipos de autoridades de governo dentro do PAR gerou no 

federalismo brasileiro, ao nosso ver, uma tripla soberania em que as partes não conseguem 

se entender no compartilhamento das ações a serem implementadas e executadas, 

trazendo a estes níveis de governo dúvidas sobre quem tem o poder de decisão. Neste 

sentido, Lijphart (1999) sugere que o modelo de federalismo mais propício ao auto 

compartilhamento é o consensual. 

A busca de um federalismo cooperativo para a gestão educacional 

maranhense é verbalizada pelos Técnicos do MEC do seguinte modo quando 

questionamos a relação entre MEC, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para 

o regime de colaboração no estado do Maranhão: 

 

 

                                                                 
100 Todas as vezes que o termo SEMEDs aparecer no estudo estamos nos referindo apenas às entrevistadas, 
não generalizando os argumentos expostos às demais existentes no Maranhão e no Brasil. 



193 

A Assessoria aos Munícipios para o Desenvolvimento da Educação (AMDE), 
foi criada por  Jackson Lago em uma articulação da Secretaria Estadual de 
Educação com a Casa Civil, foi uma organização dentro da estrutura do 
Governo Estadual para assessorar os Municípios na elaboração do Plano de 
Ações Articuladas e também qualquer outra ação que fosse decorrente do 
Plano. Fazia articulação junto ao FNDE (Técnico A/MEC. Entrevista 
concedida em 29/01/2015). 

 

O Técnico A/MEC possui uma fala mais oficial, parcimoniosa, apresentando 

uma visão conciliatória do processo de implementação do PAR no estado em relação ao 

regime de colaboração em que afirma a organização da Secretaria Estadual de Educação 

maranhense no sentido de assessorar seus municípios para implementação do PAR.  

Já a Técnica B/MEC demostra que o processo de discussão do PAR rumo ao 

regime de colaboração entre as três esferas de poder não teve participação direta de vários 

atores sociais, dentre os quais os próprios Secretários Municipais de Educação que 

ficaram exclusos de algumas elaborações das ações e subações para o Maranhão: 

 
 
Nós não tivemos nenhum encontro. Não recordo de ter participado em 
nenhum momento os Secretários Municipais, servidores, as pessoas que 
estariam envolvidas nesse processo de elaboração (Técnica B/MEC. Entrevista 
concedida em 05/02/2015, grifos nossos). 

 

Esta situação gerou um princípio de exclusão de uma política que se propunha 

em suas diretrizes ser participativa e que procurava um regime de colaboração por meio 

de sua institucionalização, visto que o federalismo enquanto regime de organização 

política-administrativa está para além das estruturas macropolíticas por ser relevante na 

elaboração e implementação das políticas públicas: o federalismo interfere diretamente 

na forma como estas políticas são pensadas (ELAZAR, 1987; RIKER, 1964).  

A Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA quando 

questionada sobre a relação estabelecida entre MEC, Secretaria Estadual e Secretarias 

Municipais para implantação do Plano de Ações Articuladas no município evidencia que 

o PAR aparece aos municípios prioritários como uma oportunidade de firmar o regime de 

colaboração entre os três entes federados e mudar o processo de gestão educacional 

proferido no estado do Maranhão e seus municípios, gerando a expectativa de que a partir 

da adoção deste novo pacto federativo a secretaria poderia fazer sua gestão diferente: 

 
 
Teve uma aceitação, uma adesão. O PAR, na época, ele não foi perguntado: 
vocês querem o PAR desta forma? Não foi dito. O governo federal veio e disse: 
tem aqui o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. A gente aceitou porquê 
de certa forma, a gente fica em uma expectativa de que vai ser diferente 
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(Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida 
em 12/02/2015, grifos nossos). 

 

Sobre este aspecto contido na fala da Secretária entrevistada, Arretche (2004, 

2006, 1999) observa que as políticas emanadas nos últimos anos pelo governo federal de 

modo a institucionalizar a municipalização de políticas públicas promovem um processo 

de centralização, uma vez que o governo federal controla o repasse dos recursos 

financeiros de acordo com a adesão de seus subgovernos nacionais aos programas 

desenhados por ele, restringindo a autonomia dos estados e municípios quanto à 

elaboração de suas próprias políticas.  

Por outro lado, os Secretários Municipais de Educação de Vargem 

Grande/MA e Presidente Vargas/MA confirmam os argumentos de Abrucio (1998, 

2005a) e Sano (2008) de que ainda existe no Brasil a falta de uma coordenação federativa. 

O subgoverno estadual praticamente se eximiu do processo de colaboração horizontal, 

restando aos municípios somente a IGR vertical (União com municípios): 

 

Na minha visão, parece que existe mais uma ligação muito mais Município 
com o ente federal. Porque pelo menos lá tem um sistema posto onde você vai 
fazendo o diagnóstico e vai colocando lá, tentando dentro daquele plano que já 
existe, que já está tudo mais ou menos preestabelecido as nossas necessidades, 
das nossas demandas. Com relação ao Estado, eles estão sempre tentando esta 
mediação, mediando a questão dos encontros e tudo mais, mas eu não vejo esta 
parceria tão efetiva neste sentido realmente da colaboração, no sentido de 
assessoria mesmo (Secretária Municipal de Educação de Vargem Grande/MA. 
Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Não teve não. Teve um contato da UEMA, uma responsável e a gente pediu 
muita ajuda quando teve esta palestra, esta apresentação na UEMA quando eu 
falava da dificuldade do transporte, da dificuldade das escolas e pedi assim 
ajuda, só que na verdade não teve esta questão de ajuda. Porque eu vejo que a 
UEMA é só a questão de dizer assim: nós estamos fazendo isto, mas na prática 
nós não temos aquela solução, não temos aquele apoio que a gente precisa 
(Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista 
concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 

 

Com base nos depoimentos dos 02 (dois) Secretários Municiais de Educação 

compreendemos que as SEMEDs são arenas federativas de negociação. São elas que 

executam as políticas nacionais. Ao analisar a estrutura do PAR enquanto uma política 

federativa que visa o regime de colaboração, percebemos a primeira dificuldade de sua 

categorização enquanto política descentralizadora, considerando que é o governo federal 

quem define e gerencia o volume de recursos.  
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A partir dos argumentos expostos pelos Secretários Municipais de Educação 

entrevistados, o PAR promove uma nova centralização da gestão educacional por meio 

de suas normativas (analisadas no capítulo 2) que depõem contra seu aspecto democrático 

e colaborativo. O hibridismo evidenciado pela fala dos entrevistados para a gestão 

educacional no PAR é fruto da falta de entendimento e mesmo capacidade técnica e 

gerencial das SEMEDs pesquisadas em empreenderem sua própria concepção de gestão 

educacional. Esta falta de entendimento e até mesmo confusão em relação às políticas 

emanadas pelo MEC confirmam que a gestão educacional no PAR além de recentralizar 

o poder nas mãos da União apresenta-se como desarticulada e descoordenada. 

A mesma centralização e caráter de demos constraining do governo federal é 

evidenciado nas entrevistas quando questionamos sobre a autonomia dos municípios em 

relação ao Plano de Ações Articuladas e outras políticas do governo federal: 

 
 
O plano de ações articuladas é uma síntese na verdade do grande guarda-chuva 
que é o Plano de Desenvolvimento da Educação. É então uma forma de 
organizar aquilo que era necessário para os municípios em tantos programas e 
projetos já existentes no Ministério de Educação. Então eu não percebo, eu não 
percebi no plano de ações articuladas nenhum tipo de novidade em relação 
a uma verdadeira materialização do regime de colaboração. O MEC 
continuou fazendo aquilo que ele faz que é historicamente descentralizar 
os recursos e deixar a responsabilidade com o município (Técnico A/MEC. 
Entrevista concedida em 29/01/2015, grifos nossos). 

 

Opinião semelhante a outra Técnica do MEC apresenta: 

 
 
No meu entender não, ele não promove o regime de colaboração. Tomamos 
como referência a essência do próprio termo que é colaborar. O colaborar 
exige articulação, o estar com o outro num processo não pontualmente. O 
Plano de Ações Articuladas do modo como foi implementado, estou tomando 
como referência o Estado do Maranhão, movimento em eu participei, para mim 
não promove, as ações; no meu entendimento elas têm sido desenvolvidas 
pontualmente. Se é um plano de ações articuladas a própria estrutura já deixa 
um questionamento (Técnica B/MEC. Entrevista concedida em 05/02/2015, 
grifos nossos). 

 

Os Técnicos do MEC evidenciam o caráter demos constraining do governo 

federal a partir do PAR. Retomando um ponto fundamental observado por Elazar (1995, 

1987), é essencial em um país federalista a não centralização que se caracteriza por uma 

matriz em que os diferentes centros de poder devem interagir, não se sobrepondo uns aos 

outros, mas, sim, abrangendo diferentes formas de atuação.  
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Os Coordenadores Locais do PAR tangenciam a mesma característica de 

centro de constrangimento ao implementar esta política nos seus municípios: 

 

Não. Eu acredito que não tem uma autonomia. Só teria autonomia se o 
município pudesse ir além daquelas traçadas, mas lá não tem esse espaço de 
elaborar uma ação. Tem aquelas, ou você adere aquelas, ou então você não faz 
adesão e fica sem recurso. Ela não acontece. Ela não é bem voluntária 
(Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 
11/02/2015, grifos nossos). 

 
 

Eu ainda não tinha parado para pensar nisto. Eu acredito que no PAR 
não. Se a gente só executa...ele é favorável porque ele te dá caminhos, mas 
ele não te deixa ir além do que está posto. Eu penso a princípio que não 
(Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida 
em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Em relação a autonomia antes da exigência do PAR? Não se tinha ou se tem. 
Precisa melhorar porque, por exemplo: tem determinadas ações que estão no 
PAR que a gente termina aderido aquele tipo de ação e subação porque 
está mais próximo da necessidade, mas não necessariamente é a necessidade 
do município (Coordenadora Local do PAR de Cantanhede/MA. Entrevista 
concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 

 

As pessoas responsáveis por executar, implementar e monitorar o PAR 

acabaram não refletindo sobre o que é esta política e suas características, justamente por 

ela se caracterizar como uma superimposição do governo federal. A fala da 

Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA nos faz perceber que há falta de 

mais conhecimento técnico por parte dos municípios pesquisados sobre as políticas 

pensadas pelo governo federal a serem executadas pelos subgovernos nacionais.  

A concepção do PAR enquanto mecanismo de constrangimento do governo 

federal para seus subgovernos nacionais também pode ser notada quando os 03 (três) 

Secretários Municipais de Educação entrevistados respondem ao mesmo questionamento: 

 
 
Não. Exatamente isto que eu acho negativo. É tudo muito direcionado 
(Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida 
em 12/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Tem no sentido das ações a escolher daquele menu (Secretário Municipal de 
Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista concedida em 07/02/2015). 
 
 
A subação já vem redigida, dizendo como é que tem que ser. O que tem a 
melhorar. Não temos autonomia (Secretária Municipal de Educação de 
Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 
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Quando os 09 (nove) entrevistados destacam o processo de autonomia dos 

municípios no PAR, a sinopse é a sobreposição do governo federal em relação às suas 

subunidades. Este fator mostra que a federação brasileira exerce o poder demos 

constraining que seria de seus subgovernos nacionais, contrariando a tese de Stepan 

(1999) de que federações seriam antidemocráticas justamente porque o governo federal 

estaria restringido por seus subgovernos nacionais.  

Notamos o aspecto de demos constraining no debate dos entrevistados sobre 

a autonomia da Secretaria Municipal de Educação em relação ao Plano de Ações 

Articuladas, o que inviabiliza um regime de colaboração baseado na interdependência 

entre as partes sugerida pelo referencial teórico da Teoria do federalismo enquanto pacto. 

A questão abordada sobre a autonomia dos subgovernos nas entrevistas 

remonta um problema discutido por Pierson (1996) ao estudar as consequências dos 

padrões de governação instituídos por políticas públicas com aspectos do Estado de Bem-

Estar Social. Pierson (1996) argumenta que as instituições políticas dos países variam 

com o passar do tempo as regras do jogo. Segundo o autor, as instituições podem 

estabelecer as regras do jogo para as lutas políticas - influenciando as identidades de 

grupo, preferências políticas e escolhas de coalizão - e reforçam o poder de negociação 

de alguns grupos, enquanto desvalorizam outros.  

As instituições também afetam as capacidades do governo – os seus recursos 

administrativos e financeiros para formar intervenções políticas (PIERSON, 1996). No 

caso do PAR ao não assegurar autonomia aos subgovernos nacionais (municípios) 

pesquisados, ele acaba desvalorizando o poder de negociação das Secretarias Municipais 

de Educação enquanto arenas políticas, dotadas de poder decisório.  

Sobre o processo de construção da autonomia101, Barroso (2004, p.71, grifos 

do autor) lembra-nos que: 

 

 
[...] é um conceito construído social e politicamente, pela interação dos 
diferentes atores organizacionais [...] Contudo, não basta regulamentar a 
autonomia. É preciso que ela seja “construída”, [...] de acordo com as suas 
especificidades locais e no respeito pelos princípios e objetivos que enformam 
o sistema público nacional de ensino. 

 

                                                                 
101 Mészáros (2012, p.491, grifos do ator) diz que a autonomia é sempre relativa visto que “os indivíduos 
não podem se libertar do ‘poder das coisas’ sem sujeitar as forças materiais alienadas que dominam suas 
vidas a seus próprios objetivos, conscientemente escolhidos, a questão da autonomia individual se torna 
inseparável da alteração radical do metabolismo social fundamental, de que tudo o mais depende”. 
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Mudanças de contextos e de objetivos criam uma nova política em Pierson 

(1996), sendo assim, o PAR pode ser considerado uma “nova” política do governo federal 

para a promoção do federalismo cooperativo. É uma política que visou atender às pressões 

populares em torno de um federalismo de ação coordenada. Trouxe um “consenso” como 

forma de atenuar a culpa do governo federal por não instituir a ação coordenada no campo 

da gestão educacional, gerando desafios à gestão por resultados almejada nas Resoluções 

nº 29/07, nº 47/07 e nº 14/12 do FNDE. 

Continuando o debate sobre autonomia dos municípios, questionamos quais 

seriam os desafios do regime de colaboração proposto no Plano de Ações Articuladas. Os 

entrevistados destacam os problemas a superar na implementação do PAR pela União 

para que seja instituído um real regime de colaboração102: 

 

 
Pelo que eu entendo seria necessário que houvesse um diálogo entre os 
estados, os municípios e os entes federados. É um desafio muito grande 
porque não há esse diálogo, então ficamos sem saber até onde vai a colaboração 
do estado, até onde vai a colaboração da federação e até onde vai a dos 
municípios. Não há esse diálogo pelo menos até onde eu entendo. Com a gente 
que está diretamente alimentando o PAR, acompanhando, isso não acontece, a 
gente fica só (Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista 
concedida em 11/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Estabelecer uma comunicação entre as partes. Porque, por exemplo, nós 
tínhamos uma subação aprovada e esta subação a gente não tinha percebido 
que tinha apenas uma ressalva que nós deveríamos esclarecer melhor em 
relação a um seminário de educação inclusiva. Aí eles pediam para a gente 
esclarecer algo no orçamento que eu não me recordo. Nós quase perdemos 
porque a gente não atentou e se houvesse uma monitoração, uma orientação 
maior, uma comunicação maior entre estes entes.... (Coordenadora Local 
do PAR de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos 
nossos). 
 

 

A literatura da Ciência Política (LIJIPHART, 1999; ELAZAR, 1987; 

SCHARPF, 1988; PIERSON, 1995, 1996; WRIGHT, 1978) destaca que os sistemas 

federativos, ao adotarem decisões conjuntas, correm o risco da paralisia decisória ou o 

que eles denominam de resultados subótimos, que recaem na argumentação dos 

Coordenadores Locais do PAR de Palmeirândia/MA e Vargem Grande/MA ao 

                                                                 
102 A Coordenadora Local do PAR de Cantanhede/MA também observa a questão do diálogo entre os entes 
federados como o maior desafio do regime de colaboração proposto pelo PAR. Em sua opinião o PAR não 
materializa o regime de colaboração justamente porque não consegue abrir uma esfera de diálogo entre 
União, estados e municípios. 
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destacarem não haver diálogo entre os três entes federados, ficando um dos níveis sozinho 

no processo de execução da política, no caso as SEMEDs pesquisadas.   

As entrevistas dos Técnicos do MEC seguem a mesma linha de discussão 

apresentada pelos Coordenadores Locais do PAR de Palmeirândia/MA e Vargem 

Grande/MA demonstrando que o PAR criou a paralisia decisória (HODDEN, 2004): 

 

Primeiramente uma melhor organização da estrutura de desenvolvimento do 
plano de ações articuladas exatamente naquilo que o nome diz: articulação 
entre os entes federados da União, dos Estados e dos Municípios. Penso que 
falta essa maior articulação, falta avaliação mesmo da execução das 
políticas, uma fiscalização na aplicação dos recursos, de certa forma um 
trabalho em conjunto da União, do Estado do Maranhão e das Secretarias 
Municipais de Educação (Técnico A/MEC. Entrevista concedida em 
29/01/2015, grifos nossos). 
 
 
Acho que um dos grandes desafios é justamente nós pensarmos desde a 
elaboração à execução de uma forma coletiva. De uma forma 
participativa . Quando eu falo de uma forma participativa e coletiva eu penso 
todos os sujeitos, não só os técnicos da Secretaria, mas também os profissionais 
que estão nas escolas que desenvolvem o trabalho pedagógico e essas ações 
pensadas para esses sujeitos. Em particular para eles (Técnica B/MEC. 
Entrevista concedida em 05/02/2015, grifos nossos). 

 

Os depoimentos dos Técnicos do MEC e dos Coordenadores Locais do PAR 

entrevistados expõem que o federalismo brasileiro é um pacto político incompleto, que 

possui o problema constante da ação governamental conjunta, pois, a Constituição de 

1988 não criou os mecanismos para a coordenação das ações entre os entes federados. 

As entrevistas realizadas denunciam a falta de cooperação e interdependência 

entre União, governo estadual e municípios. As discussões sobre a autonomia dos 

municípios destacam que o conjunto de restrições máximas (demos constraining) é a 

arena política do governo federal (quem realmente tem o poder de legislar sobre a política 

de gestão educacional no Brasil).  

Os Secretários Municipais de Educação entrevistados, refletindo sobre a 

temática autonomia dos municípios, destacam os mesmos problemas tangenciados pelos 

Técnicos do MEC e o Coordenadores Locais do PAR, argumentando que o processo é 

lento e burocrático, e, também, nada colaborativo.   

Entrevistados sobre este processo de autonomia e sobre o desafio que o PAR 

tem para desenvolver ações menos fragmentadoras do processo de tomada de decisões, 

os Secretários Municipais de Educação apontam que o PAR deveria acontecer de forma 
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mais rápida e que a União deveria atentar para a oferta de demandas mais coerentes com 

as necessidades de cada município.  

Como as ações do PAR são padronizadas muitas destas não contemplam as 

necessidades dos 04 (quatro) municípios pesquisados, o que gera descontentamento, onde 

“o desafio é fazer acontecer”. Muito mais do que fazer acontecer, o desafio é fazer a União 

desenvolver ações no sentido de promover o federalismo cooperativo para as políticas de 

gestão educacional. O ente federado estadual, conforme os depoimentos subsequentes, 

deve cumprir seu papel e implementar as ações com previsão de colaboração presentes 

no PAR do estado. É por este motivo que o PAR se apresenta descoordenado e 

desarticulado em relação às demandas municipais: 

 

A questão de reforma e ampliação das escolas, a questão também das 
formações continuadas considerando a necessidade, a demanda do município. 
Foi apresentado na época do monitoramento do PAR, onde lá se identifica o 
professor de educação infantil, do ensino fundamental, da educação jovens e 
adultos, qual seria a necessidade do tipo de formação continuada e quando se 
visualiza na plataforma Freire vem outros cursos que não estão coerentes 
com aquela demanda (Secretária Municipal de Educação de Cantanhede/MA. 
Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 

  

Na mesma linha de argumentação seguem os demais Secretários Municipais 

de Educação:  

 

 

O que acontece na questão do regime de colaboração é que simplesmente eles 
mandam e-mails. Todos os municípios eles fazem assim, mandam e-mails 
cobrando. O governo do Estado praticamente não colabora conosco 
(Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista 
concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 

  

 

Os desafios: é fazer acontecer. É o grande desafio porque aí, depois que você 
planeja, você começa a esbarrar na burocracia. Então, não é aquela 
facilidade que se pensa. Aí o município tá apto, não tá apto. Um longo 
caminho, muda de gestor, o próprio município enfrenta as dificuldades para 
dar conta da sua parte. Então você começa ter problemas, é a burocracia, é a 
demora, são as exigências que começam a colocar para que a gente tenha 
realmente...que se beneficie das ações do PAR que foram pensadas, 
sonhadas.... (Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. 
Entrevista concedida em 12/02/2015, grifos nossos). 

 

A partir das entrevistas, defendemos que existe uma fragmentação 

organizacional do modelo federalista brasileiro ainda pautado na autoridade dependente 
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descrita por Wright (1978)103, impondo obstáculos às formas redistributivas não só de 

recursos, mas também da tomada de decisões, ocorrendo o fenômeno de superimposição 

(PIERSON, 1995) se tomarmos o PAR enquanto uma política pública redistributiva do 

federalismo brasileiro. Criando a responsabilização (accountability) e performatividade 

aos municípios que aderiram ao Plano de Ações Articuladas.  

Com base nas entrevistas, analisamos que as SEMEDs pesquisadas não 

possuem clareza sobre o que seja um modelo gerencial e um modelo democrático de fato. 

Talvez por este motivo, nestas instituições, não haver a implementação nem de um ou 

outro modelo de gestão. Nem mesmo o burocrático, nos fazendo afirmar que o hibridismo 

gerencial pende muito mais para a desarticulação e descoordenação da gestão 

educacional. 

Podemos evidenciar esta característica quando questionamos sobre a 

responsabilização dos municípios no Plano de Ações Articuladas, que, conforme as 

entrevistas ocorre do seguinte modo: 

 

É por isso que eu colocava para ti em relação à descentralização, porque no 
discurso hoje, uma das categorias principais que a gente encontra nos 
documentos, nos programas, está no discurso, na mídia, na fala dos técnicos 
do MEC, na fala dos técnicos das secretarias. Nesse processo de 
descentralização o que se tem feito é atribuir responsabilidades para os 
Municípios e para os Estados. O Estado eximindo-se dessa 
responsabilidade. O papel do Governo Federal na implementação dessas 
políticas é mínimo. É muito mais de controle, de fomentar a política, do que 
manter a própria política. Então eu acho que os municípios acabaram 
assumindo uma responsabilidade muito grande (Técnica B/MEC. Entrevista 
concedida em 05/02/2015, grifos nossos)104. 

 

Segundo a Técnica B/MEC, o que existe a partir do Plano de Ações 

Articuladas é um processo de atribuição das responsabilidades que antes eram do governo 

federal e agora passam para os estados e municípios. Cada vez mais o papel da União no 

processo de implementação das políticas educacionais se torna mínimo, aparecendo 

apenas para controlar os entes federados, não se preocupando em manter a política.  

Dos 04 (quatro) Secretários entrevistados, 03 (três)105 destacam este mesmo 

processo de responsabilização aos municípios por parte do governo federal já evidenciado 

                                                                 
103 Modelo hierárquico em Elazar (1987) ou de coalizão em Riker (1964). 
104 O Técnico A/MEC apresenta uma linha de discussão semelhante observando que no PAR existe uma 
responsabilização aos municípios no processo de execução da política. 
105 A Secretária Municipal de Educação de Vargem Grande/MA também destaca que a União responsabiliza 
em excesso os municípios na consecução do PAR. Por este motivo optamos por evidenciar somente duas 
falas de secretários sobre o assunto. 
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na fala da Técnica do MEC. Admitem também que apesar de serem responsabilizados 

não sobrecarregam a Secretaria a partir da ação gerada. Os 02 (dois) depoimentos que 

seguem destacam estas duas situações: 

 

Em relação a questão da responsabilidade nem sempre a responsabilidade 
que é imposta ao município, o município tem conhecimento técnico para 
executar. Determinadas situações a que tem a responsabilidade técnica dos 
municípios, o município não tem esse conhecimento técnico para desenvolver 
aquela responsabilidade (Secretária Municipal de Educação de 
Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 
 
 
Como eu disse anteriormente nós não nos sobrecarregamos em: tem que 
planejar porque o PAR nos faz ter ações. E nós vamos ter pernas para fazer? 
Então talvez não se tenha muito esta cobrança até porque...Na verdade nossa 
relação hoje com o PAR é só através do que a gente informa, só através do 
SIMEC, do que se vê, do que se insere no sistema, porque não se tem outro 
tipo de contato, de conversa, de negociação, a não ser assim. A não ser desta 
forma (Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. Entrevista 
concedida em 12/02/2015). 
 

 

Já o Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA observa o 

processo de responsabilização e accountability no PAR de forma diferenciada, chegando, 

do ponto de vista desta pesquisa, a ter uma visão mais ingênua quanto ao que seria 

realmente o PAR e mesmo as políticas emanadas pelo governo federal: 

 
 
Eu acho que não só para Presidente Vargas, mas para todos os Municípios o 
PAR é um grande sonho, é um...é tipo assim: a saída para todos os 
problemas. Às vezes a gente coloca toda responsabilidade no governo federal 
e falta muito esta questão de o Município fazer a sua parte. Então Presidente 
Vargas não é muito diferente neste sentido aí. Na verdade eu penso que temos 
ações demais, mas não acho que o PAR nos responsabiliza, na verdade todo 
Município deveria ter consciência de que não é só o PAR e que deve ter outras 
alternativas para a educação (Entrevista concedida em 07/02/2015, grifos 
nossos). 
 

 

A partir do pensamento do Secretário Municipal de Educação de Presidente 

Vargas/MA, tem-se que o federalismo é um sistema político constitucional que cria, em 

separado, diferentes níveis de governos, os quais possuem poderes separados, 

demandando aos subgovernos uma organização dos seus poderes. Por este motivo 

Lijphart (1999) observa que as características institucionais das federações, ou seja, a 

relação entre União e subgovernos nacionais é imprescindível para a construção de um 

modelo de federação de democracia consensual que amplie o poder de decisão da maioria 

representada.  
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Este é um aspecto que inclui mais atores no processo de tomada de decisões 

dentro de uma política de gestão educacional como o Plano de Ações Articuladas, 

melhorando, teoricamente, a representação em sociedades heterogêneas como o Brasil, 

conforme Abrucio (1998), Sano (2008), Abrucio e Franzese (2007). 

Sobre esta característica evidenciada no argumento do Secretário Municipal 

de Educação de Presidente Vargas/MA os autores Cameron e Falleti (2005, p.2, tradução 

nossa) observam que:  

 
 
[...] a separação de poderes é uma característica essencial do governo 
constitucional. [...] Uma característica inerente do governo constitucional é a 
capacidade de legislar e julgar. Para uma unidade subnacional reivindicar, para 
representar a vontade soberana de seus cidadãos deve reivindicar separada do 
governo nacional, deve ter suas próprias instituições constitucionais106. 

 

As entrevistas sobre a responsabilização das demandas aos municípios 

revelam que a organização fragmentada dos subgovernos maranhenses, atrelada às 

práticas clientelistas107 impedem que estes exerçam o poder demos constraining (próprio 

de um federalismo cooperativo/interdependente) e façam sua parte enquanto entes 

federados de uma nação que se propõe interdependente e cooperativa constitucionalmente 

na área da educação. 

O processo de se fazer uma política (policy making process) como o PAR a 

partir das análises efetuadas revela-se complexo, porque ele é o resultado de uma 

multiplicidade de atores que possuem poderes diversificados que se influenciam 

mutuamente e estabelecem diferentes regras no jogo de coalizão. Configura o modo de 

barganhas constantes nesta arena de negociação que se caracteriza o PAR para os 

municípios, uma vez que com ele barganham junto ao governo federal a responsabilidade 

na oferta da educação.  

Na construção da arena política do Plano de Ações Articuladas no Maranhão, 

na busca do federalismo cooperativo para a gestão educacional, dois atores se fizeram 

presentes no jogo da barganha de um federalismo de coalizão: o governo do estado e os 

                                                                 
106 “[...] the intuition behind our definition is that the separation of powers is essential feature of 
constitutional government. [...] For a subnational unit to claim to represent the sovereign will of its citizens 
a claim separate from that of the national government it must have its own constitutional institutions” 
(CAMERON; FALLETI, 2005, p.2). 
107 No Maranhão, conforme exposição realizada no tópico 3.1 deste capítulo, predominou o clientelismo e 
apadrinhamento político ligados à oligarquia Sarney que figurou no cenário maranhense durante longos 40 
anos nas tomadas de decisões para este ente federado. Neste estado ficou muito mais difícil a realização de 
práticas voltadas à democracia e interdependência entre as partes rumo ao regime de colaboração constante 
na normativa da Constituição Federal de 1988. 
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municípios, que jogaram a partir da armadilha da decisão conjunta a construção de um 

federalismo incompleto.  

Os municípios pesquisados mostraram como se deu o regime de colaboração 

proclamado nas Resoluções nº 29/07, nº 47/07 e nº 14/12 do FNDE e no Decreto nº 

6.094/07. Ele é, pelas normativas citadas e pelas entrevistas expostas, uma arena 

negociativa em que um dos lados sai perdendo, na qual figura um pacto federativo 

incompleto e um hibridismo no campo da gestão educacional. 

 

 

 

3.3 CONHECIMENTOS SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – 

RELAÇÃO ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO 

DO ESTADO NA CONSTRUÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

 

 

Com a adesão dos estados e municípios ao PAR, o Brasil experimenta uma 

nova realidade em termos de gestão educacional: a responsabilização dos subgovernos 

nacionais no sentido de promover a melhoria da qualidade da educação. Esta 

responsabilidade por melhorar a educação resvala principalmente nas redes públicas que 

ofertam a educação básica, impondo a estes sistemas mecanismos de accountability e 

performance que obrigam os subgovernos nacionais pensarem formas de gestão 

educacional pautadas no regime de colaboração. 

A partir da reforma do Estado brasileiro, há centralidade da política 

educacional na gestão da educação que assume um modelo organizacional em que os 

resultados educacionais conseguidos são diretamente vinculados à forma de gerir das 

Secretarias Educacionais. A concepção de gestão educacional emanada da reforma do 

Estado introduz uma configuração nova nas relações de poder e de autoridade nos 

sistemas educativos. O PAR traz as prerrogativas do novo gerencialismo e desloca a 

responsabilidade pelo sucesso educacional para a gestão proferida pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação.  

Na proposta original do PAR os governos estaduais e municipais deveriam 

atuar em colaboração para que a educação atingisse altos índices no IDEB. Com a 

instituição do PAR, o governo federal regulou as circunstâncias nas quais os sujeitos 
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envolvidos reconhecem a legitimidade desta política através do discurso do regime de 

colaboração.  

Com o discurso da transparência da gestão educacional o governo federal 

legitima a peroração de melhoria da qualidade educacional via IDEB. As instituições 

(SEEDUC/MA e SEMEDs/MA) foram seduzidas pela proposta inovadora que coloca o 

regime de colaboração na vanguarda de possibilidades de mais recursos para os estados 

e municípios poderem realizar uma educação de qualidade.  

Com o objetivo de desvelar a relação estabelecida entre Secretaria Estadual 

de Educação e municípios via SEMEDs pesquisadas no processo de adesão e 

implementação do PAR para a construção da gestão educacional maranhense este tópico 

analisa como esta arena política foi delineada, observando como os municípios 

pesquisados e o governo do estado conheceram esta política e ao conhecer como foi 

implementada sua avaliação enquanto política pública. 

Ao evidenciar como se deu o processo de adesão no Maranhão os 04 (quatro) 

municípios pesquisados sugerem que houve uma superimposição da União. A opção era 

aderir para poder continuar tendo recursos de transferência voluntária no campo da 

educação. Neste sentido os Secretários Municipais de Educação destacam o processo de 

elaboração do PAR em seus municípios: 

 

Nós o encontramos. Porque o PAR foi elaborado na gestão anterior e se 
consolidou em 2008. Então nós encontramos ele estruturado, mas aí como é 
uma nova Gestão eles dão a possibilidade de reestruturação e foi um trabalho 
muito árduo. Porque assim, nós fomos realmente trabalhar no PAR o 
diagnóstico da rede para que a gente realmente tivesse um conhecimento todo 
estruturado. O que é, de quais são as necessidades (Secretária Municipal de 
Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 

 

 

Em 2007 nós conhecemos o primeiro PAR com apresentação do próprio 
Ministro da Educação em São Luís. Nessa época nós ainda não estávamos 
aqui, viemos justamente em 2009. Nós chegamos, o primeiro PAR já tinha sido 
elaborado. Só que pelas informações do anterior nós percebemos que ele 
precisaria melhorar consideravelmente (Secretária Municipal de 
Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 

 

O contexto de elaboração do PAR nos municípios pesquisados, considerando 

os argumentos expostos pelos Secretários Municipais de Educação de Cantanhede/MA e 

Vargem Grande/MA, sugere que estes sujeitos encontraram um processo em andamento 

e tiveram que se adequar à nova política aderida por seu município. Embora em 
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Cantanhede/MA a Secretária tenha participado do processo desde 2007 a mesma só veio 

estar no núcleo gestor do PAR no ano de 2009.  

Esta situação traz outra análise: a rotatividade do núcleo gestor do PAR uma 

vez que ao terminar os 04 (quatro) anos de mandato eleitoral muitos prefeitos não se 

reelegeram, gerando mudanças nas estruturas das secretarias pesquisadas de ordem 

política, isto é, a entrada de novos Secretários de Educação nas SEMEDs pesquisadas. 

Este fator pode explicar, em parte, as confusões teórico-metodológicas na execução desta 

política. Em 02 (dois) municípios os Secretários Municipais de Educação vieram a 

conhecer o PAR somente quando entraram nas Secretarias no ano de 2009, ocorrendo a 

mesma situação para os Coordenadores Locais. 

Em Palmeirândia/MA e Presidente Vargas/MA o quadro delineado é o 

mesmo. É possível observar que o PAR já estava elaborado, fruto de gestões anteriores e 

que não foi compreendido na sua complexidade visto que pelo menos 02 (dois) dos 

municípios entrevistados o fizeram de forma desorganizada, resultante da incompreensão 

da própria política educacional pretendida pelo MEC.  

A partir das falas dos 04 (quatro) Secretários Municipais de Educação, o 

Plano de Ações Articuladas se mostra uma política que já estava implementada quando 

estes chegaram às secretarias, por meio das gestões anteriores, fruto da relação entre 

governo do estado na figura de Jacksson Lago (PDT) e os municípios em adesão: 

 

Ele já existia quando a gente chegou. Na realidade eu acho que eles 
trabalharam de uma forma desordenada, porque foram pessoas daqui mesmo 
que começaram a fazer (Secretário Municipal de Educação de Presidente 
Vargas/MA. Entrevista concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Do jeito que eu já falei. Como Palmeirândia era um município prioritário em 
2007, eles colocaram à disposição dos municípios prioritários, fazer ou 
não, aceitar ou não, aderir ou não. E fazer a adesão era também dizer sim 
à assistência técnica e financeira da equipe do PAR. E aí o planejamento foi 
feito com esta equipe que veio inicialmente (Secretária de Educação de 
Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 12/02/2015, grifos nossos). 

 

Nos 04 (quatro) municípios o processo de implementação e adesão ao PAR 

não foi algo pontual visto que o núcleo gestor não sabia exatamente o que era esta política 

em virtude desta já estar elaborada/implementada quando assumiram. O problema 

colocado pela Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA mostra a forma de 

atuação do governo federal junto aos subgovernos nacionais quando pensa em políticas 

sociais para que os demais níveis de governo executem. O governo federal condicionou 
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a adesão por parte dos municípios para que pudessem ter assistência técnica e financeira, 

deste modo, os municípios tiveram que aceitar as ações pactuadas conforme das regras 

do PAR constantes no Decreto nº 6.094/2007. 

Esta imposição por parte do governo federal para estados e municípios 

aderirem ao PAR recai na questão da definição das formas de divisão do poder em um 

país heterogêneo como o Brasil. Tal dificuldade de divisão do poder fica clara quando se 

pensa no estabelecimento do regime de colaboração entre o governo do estado do 

Maranhão e municípios na elaboração e implementação do Plano de Ações Articuladas. 

No primeiro momento de implantação do PAR houve preocupação do 

governo estadual em promover o regime de colaboração aos 217 municípios para que o 

PAR fosse elaborado e implementando. Isso resultou na adesão de todos os municípios 

maranhenses, saindo o Maranhão como pioneiro na execução e implementação do 

mesmo.  

No ano de 2009 o governo Jackson Lago (PDT) foi cassado, assumindo o 

governo a senadora Roseana Sarney (DEM), segunda colocada nas eleições de 2006. Ao 

assumir em 2009 o governo Maranhense, Roseana Sarney (2009-2014) extinguiu a 

AMDE que prestava assessoria aos Municípios e rompeu a parceria com a UFMA, 

passando a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) a assessorar os 217 municípios 

do Maranhão. Esta ruptura por parte do governo estadual demonstra a questão política 

que se estabeleceu no estado do Maranhão.  

Com o objetivo de “acompanhar” os municípios mais de perto o governo 

estadual promoveu o controle das ações que deveriam ser implementadas pelos 

municípios junto ao governo do estado. Mas este regime de colaboração, conforme se 

observa nas falas dos Secretários Municipais de Educação entrevistados, é controverso e 

segmentado, não se materializando uma cooperação coordenada. Esta situação de 

inoperância do governo estadual para o regime de colaboração com seus municípios é 

refletida também pelos 03 (três) Coordenadores Locais do PAR. 

Sobre a situação entre SEMEDs/MA e SEEDUC/MA para o estabelecimento 

do regime de colaboração, existe no argumento da Secretária Municipal de Educação de 

Vargem Grande/MA uma relativa “mágoa” em relação ao governo do estado na 

efetivação do regime de colaboração para a implementação de uma gestão de qualidade, 

baseada no federalismo interdependente de auto compartilhamento: “[...] na minha visão 

a colaboração do estado, ela é mínima [...]” (Entrevista concedida em 02/02/2015). 
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O governo do estado não se ocupou, mesmo tendo o PAR, em estabelecer 

mecanismos que pudessem fazer com que a colaboração acontecesse, principalmente 

após Roseana Sarney (DEM) reassumir o governo estadual. O processo de elaboração e 

adesão ao PAR não foi tranquilo, uma vez que os 04 (quatro) municípios ficaram 

condicionados à sua adesão para ter recursos federais na área da educação. Por outro lado, 

o governo do estado do Maranhão após adesão dos municípios – em nossa análise – ficou 

diminuído em sua importância política, já que as SEMEDs passaram a se relacionar 

diretamente com a União. 

Esta situação descrita pela Secretária Municipal de Educação de Vargem 

Grande/MA sobre a ausência do ente estadual no estabelecimento de ações para um real 

regime de colaboração no campo da gestão educacional aponta para algo presente no 

federalismo brasileiro: o ultra presidencialismo estadual e o municipalismo autárquico, 

descritos por Abrucio (1998), em que estados e municípios competem entre si para 

angariar recursos financeiros por parte do governo federal e esquecem do federalismo 

interdependente preconizado na Constituição Federal de 1988. Negando o princípio 

básico de uma democracia federativa que é a unidade na diversidade (ELAZAR, 1987). 

   A não cooperação do governo do Maranhão para com seus subgovernos 

nacionais recai na questão das IGRs para operacionalização das regras constitucionais do 

federalismo, pois o pacto federativo brasileiro mantém políticas públicas como o PAR 

sob o regime em que todos os entes federados estão autorizados a participar por meio do 

Termo de Adesão Voluntária, mas não são obrigados a fazer as ações em determinados 

campos de ação desta política108.  

Por este motivo, a construção do federalismo cooperativo entre o governo do 

Maranhão e seus 217 municípios esbarrou na sobreposição e concorrência das ações 

governamentais e por muitas vezes é ineficiente ou desigual, sendo um desafio ao regime 

de colaboração posto no PAR promover ações que beneficiem a todos. Apesar da 

pretensão de interconexão federativa desta política, o governo estadual e municipais 

maranhenses não se mostraram suficientemente maduros para conquistar seu espaço na 

                                                                 
108 Com o PAR o governo federal percebeu que seus programas poderiam ter mais êxito se fossem 
executados junto às esferas locais, daí esta política “apresentar” característica descentralizadora visando 
maior interconexão federativa. 
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definição de políticas nacionais no campo da gestão educacional (fruto da ausência de 

coordenação federativa/ não há coordenação entre os entes federativos pesquisados)109. 

As entrevistas com os 04 (quatro) Secretários Municipais de Educação e os 

03 (três) Coordenadores Locais do PAR tangenciam a imposição por parte do governo 

federal de políticas e programas que são pensados e planejados sem articulação com os 

governos estadual e municipal. Esta falta de ação coordenada das atividades globais, que 

deveriam pertencer ao governo federal, afetam o planejamento e coordenação regional, 

pelo menos no estado do Maranhão, fazendo com que os municípios ao não pensarem 

juntamente à esfera estadual suas políticas, acabam apenas executando àquelas advindas 

da esfera federal, tomando-as como imposições e processos de barganhas.  

                      Esta situação coloca outro problema ao PAR: sua avaliação enquanto 

política pública. Nele estava previsto o processo de avaliação e monitoramento via 

plataforma SIMEC. Uma vez que é pautado no gerencialismo a eficácia dos resultados 

seria mensurada via monitoramento no sistema. Embora se pretenda gerencial, o PAR 

apresenta contradições quanto à sua avaliação.  

Os Coordenadores Locais dialogam sobre esta situação quando questionados 

sobre o acompanhamento e a avaliação do PAR, bem como a implantação dos 

mecanismos de participação e controle social previstos na normativa desta política: 

 

Sim, nós criamos um relatório de ações bem parecido com o que o sistema 
oferece. Porque nós esperávamos que abrisse para monitoramento e no 
monitoramento a gente ia poder analisar o que estava feito, o que não estava. 
O que nós havíamos recebido. Na verdade, o acompanhamento do PAR em 
termos de monitoramento ele só se dá nas obras financiáveis. É como se as 
outras dimensões não fossem importantes (Coordenadora Local do PAR de 
Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Esse monitoramento ele acontece mesmo na Secretaria. O que a gente percebe 
é o seguinte: como te falei antes, a comissão se empolgou no início, mas foi se 
afastando, se afastando. No caso de Cantanhede considerando que o 
documento realmente norteia as ações, as principais ações na educação de 
Cantanhede esse controle nós que fazemos, mas não existe esse controle 
relacionado à sociedade civil organizada, por exemplo. Porque a comissão 
terminou ficando só no documento (Coordenadora Local do PAR de 
Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 

 

A avaliação e acompanhamento do PAR pelos municípios é um processo 

fragmentado: 

                                                                 
109 A implementação do PAR no estado do Maranhão e nos 04 (quatro) municípios pesquisados obviamente 
dependeu da adesão destes à política pretendida, porém, não significou que eles teriam o poder legítimo de 
interferir no desenho institucional desta política. 
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Olha, a gente não tem muito esse acompanhamento, quem acompanha são os 
engenheiros da parte da obra, eles fazem esse acompanhamento. A gente no 
sistema consegue acompanhar ali alguma demanda que esteja para vencer. 
Estamos aqui para orientar, alertar o pessoal das obras que tem alguma coisa 
em atraso, alguma informação que precisa. Mas não há definição de 
acompanhamento para lhe dizer “olha nós utilizamos o instrumento tal”. Esse 
acompanhamento periódico então nós não temos (Coordenador Local do PAR 
de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 11/02/2015). 

 

Pelas argumentações dos Coordenadores Locais110, a avaliação do PAR 

enquanto política pública não gerou nos municípios pesquisados a preocupação de seguir 

o protocolo existente no SIMEC para controle social, em que nem mesmo o Comitê Local 

se reúne para discutir as ações e metas alcançadas. Somente o município de Vargem 

Grande/MA seguiu as orientações do Guia de Ações e construiu um roteiro de avaliação 

e acompanhamento.  

Este processo de avaliação e acompanhamento das ações pactuadas é 

problemático também na visão dos 04 (quatro) Secretários Municiais de Educação 

entrevistados. Em dois depoimentos podemos perceber que contraditoriamente o PAR 

não consegue instituir a gestão por resultados, visto que nem mesmo seus mecanismos de 

controle social foram instituídos a contento nestes municípios: 

 

Não aqui é desordenado, não tem muito controle não. Com esta questão de 
avaliação não. Só eu que sento com duas pessoas e de vez em quando comento 
sobre o PAR, porque aqui na verdade quem mais abre o PAR sou eu mesmo 
(Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista 
concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Existe o Comitê Local que é até uma exigência de participação social, que é 
algo que se deseja muito. Porque acredita-se que quando a sociedade realmente 
começar a se envolver no processo, tem mais chance de dar certo. Só que 
assim, a sociedade civil, hoje, a gente percebe que o contexto, ele parece que 
exige muito. [...] quando você se refere a um cidadão, aquele membro da 
sociedade civil, nem sempre eles estão disponíveis, porque são profissionais 
que são liberais, são autônomos, e se ele não vai ao trabalho ele não recebe 
para sustentar a família. Então, ele nem sempre pode vir participar destas 
reuniões. Porque participar destas reuniões significa dizer que ele vai perder 
um dia de serviço. Deixar de ganhar para sustentar a família. Então, às vezes 
a gente não consegue formar este grupo coeso não (Secretária Municipal de 
Educação de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos 
nossos). 

 

Os órgãos colegiados, como o Comitê Gestor do PAR, são formados com 

vários representantes da sociedade civil para discussão das ações governamentais sobre 

                                                                 
110 Presidente Vargas/MA não possui Coordenador Local do PAR. Esta pergunta não foi feita aos Técnicos 
do MEC. Sua função foi apenas assessorar aos municípios quanto à elaboração do PAR. 
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as políticas públicas instituídas, todavia, a literatura da Ciência Política em destaque 

(SCHARPF, 1988; STEPAN, 1999; PIERSON, 1996) aponta o risco da paralisia 

decisória quando se tem arranjos federativos que abrangem distintos níveis de governo, 

trazendo o problema em como promover a ação governamental conjunta.  

É o que ocorre no PAR tomando como referência os argumentos apresentados 

pelos Secretários Municipais de Educação entrevistados que justificam, dentre outras 

questões, o fato dos membros da sociedade civil estarem atrelados ao serviço e assim não 

poderem participar das reuniões de acompanhamento, avaliação e monitoramento do 

PAR.  Evidenciam ainda em suas falas esta falta de controle e organização no 

monitoramento das ações, o que depreende um nível baixo de conhecimento técnico por 

parte das SEMEDs sobre uma gestão de cunho gerencial como o PAR. Embora o governo 

federal defenda o PAR como multidimensional e este aspecto o protege (na visão do 

MEC) daquilo que é o maior impeditivo do regime de colaboração – a descontinuidade – 

ocorre justamente a intermitência em suas ações. 

O próprio MEC se descuidou deste aspecto colocado nas normativas desta 

política ao propor uma avaliação via Comitê Local. Segundo Abrucio e Costa (1998, 

p.148): 

 
A avaliação das políticas seria de responsabilidade das três esferas de governo, 
cada uma procurando identificar em sua área de competência obstáculos legais, 
políticos, sociais [...]. O financiamento das políticas deve ser compartilhado 
entre as três esferas de governo.  

                    

A observação de Abrucio e Costa (1998) vai ao encontro dos depoimentos 

dos entrevistados em virtude de o processo de elaboração e implementação do PAR no 

estado do Maranhão não permear o diálogo, caracterizando uma superimposição – a partir 

das análises de Pierson (1995) sobre a implementação de políticas públicas federativas. 

Segundo o autor o fenômeno de superimposição ocorre quando um dos níveis federados 

impõe sua vontade aos demais níveis de governo.  

A falta de diálogo não foi somente no Maranhão. O PAR se mostra como 

imposição do governo federal aos subgovernos nacionais. Os entrevistados são 

categóricos ao afirmar que não houve diálogos e discussões sobre a possibilidade de uma 

política que visasse o regime de colaboração a partir das peculiaridades das demandas de 

cada subgoverno nacional. 

A implementação do PAR pelo governo estadual no Maranhão seguiu um 

modelo vertical de relações intergovernamentais, do governo federal para o estado, do 
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estado para seus municípios, em uma atuação não coordenada, quando deveria ter 

oportunizado às esferas de governo suas autonomias. Como observa Wachendorfer-

Schmidt (2007), a autonomia dos subgovernos nacionais é sagrada no federalismo. 

                 Apesar do PAR tentar promover a cooperação para a gestão educacional entre 

SEEDUC/MA e SEMEDs/MA, os entrevistados constantemente lembram que não foi 

estabelecida nenhuma relação de cooperação entre o subgoverno estadual e os municipais. 

Os municípios pesquisados, por iniciativa própria, foram sistematizando seu PAR e 

contactando diretamente com o MEC para sanar as dúvidas.  

A presença da SEEDUC/MA aparece somente via cobranças de algo que não 

foi ofertado, inclusive via e-mails: 

 

São Luís, 28 de Janeiro de 2015 
Prezado (a) Senhor (a) Dirigente Municipal, 
A Coordenação Estadual do Plano de Ações Articuladas-PAR/UEMA, desde 
julho de 2012, vem contribuindo com os 217 municípios maranhenses no 
trabalho de diagnóstico, elaboração, monitoramento e acompanhamento das 
subações descritas nos Planos de cada entidade. 
Cabe ressaltar que o trabalho desenvolvido com as equipes locais de assistência 
técnica é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Maranhão-
UEMA, o Fundo de Desenvolvimento da Educação-FNDE e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME. 
Nesse entendimento de regime de colaboração, e acreditando na importância 
do PAR como instrumento de planejamento estratégico com programações 
plurianuais, cujas competências políticas são compartilhadas no âmbito das 
atuações técnicas e financeiras na execução do Plano, é que a parceria entre a 
UEMA, FNDE e UNDIME organiza sua atuação com vistas ao fortalecimento 
das equipes locais dos 217 municípios do Maranhão, visando colaborar no 
desenvolvimento de capacidades técnicas locais na elaboração e 
implementação e acompanhamento do PAR. 
Nesse contexto, a UEMA se integra ao gigantesco esforço do Governo Federal 
por meio de uma equipe de coordenação, que atua tecnicamente nos 
atendimentos junto aos municípios, apoiando os dirigentes municipais de 
educação e sua equipe técnica local, com estratégias de trabalho presencial e à 
distância, mediante utilização das ferramentas das tecnologias da informação 
e comunicação (telefone, e-mail, Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, 
sala do PAR), desenvolvidas no Núcleo de Tecnologias para Educação - 
Uemanet. A atuação da coordenação do PAR, na fase de execução do Plano, 
visa contribuir com os municípios para o bom desenvolvimento das políticas 
planejadas no âmbito do Plano de Ações Articuladas. Dessa forma, apoiamos 
também, as equipes locais, quanto ao acompanhamento da execução físico-
financeira dos recursos pactuados para os diversos itens aprovados no PAR, e 
que foram objetos de Termo de Compromisso, bem como alertando aos 
gestores quanto à necessidade de corrigir demandas apontadas pelas equipes 
de análise das subações do FNDE e que comprometem ou bloqueiam o PAR 
(COORDENAÇÃO PAR/MARANHÃO-UNDIME/UEMA/FNDE/MEC, 
2015, p.1-2). 
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                   Os documentos destinados às SEMEDs, como o “Comunicado aos 

dirigentes”111 datado de 28 de janeiro de 2015, destaca a importância do regime de 

colaboração entre a esfera estadual e municipal, no sentido de assegurar o cumprimento 

da execução fisco-financeira dos recursos que foram pactuados junto ao PAR por meio 

do Termo de Adesão Voluntária.  

Para a esfera estadual, conforme o documento, o regime de colaboração por 

meio do PAR se configura um planejamento estratégico. Existem ações que demandam 

competências políticas a serem compartilhadas no âmbito da assistência técnica e 

financeira a partir da colaboração dos três níveis federados. A coordenação federativa 

ainda é algo em processo no desenho institucional do federalismo brasileiro, por este 

motivo, Abrucio (1998) destaca que a não existência de instâncias intergovernamentais 

faz as políticas nacionais terem dificuldades de legitimação e controle.  

Mesmo a Coordenação do PAR/MA afirmando esta parceria em prol do 

regime de colaboração, os depoimentos abaixo afirmam que ela não existe ou não existiu 

em termos de governo estadual: 

 

Quando a gente chegou, o PAR já estava elaborado e aí nós fomos nos 
inteirando e a gente começou a participar de algumas reuniões lá na UEMA, 
pouquíssimas orientações nós tivemos lá. Lá eles queriam saber como é que 
estava, a gente nem sabia como tinha sido elaborado esse plano, a gente foi 
buscando aprender o que tinha sido traçado no plano para a gente poder saber 
o que é, não recebemos apostila, nem pasta, nada que pudesse deixar a gente 
informado sobre o plano. Mas, em termos de orientações não teve 
(Coordenador Local PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 
11/12/2015, grifos nossos). 
 
 
A princípio, nós recebemos a atribuição de elaborar o PAR do Município. Nós 
tínhamos as nossas dúvidas que eram tiradas diretamente com o MEC. Nós não 
tínhamos esse ente estadual como um parceiro no regime de colaboração. No 
final do processo, inclusive nosso PAR já estava montado, já estava só na fase 
de revisão, nós fomos chamados para uma reunião e nos foi ofertado, porém, 
ela já não foi tão necessária no plano da elaboração. No plano do 
acompanhamento e da realização das ações como a gente acompanha 
regularmente às vezes nós recebemos e-mails da equipe estadual informando 
algo. Só que normalmente a gente já viu no próprio sistema (Coordenadora 
Local do PAR de Vargem grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015). 

 

As argumentações dos Coordenadores Locais do PAR de Palmeirândia/MA 

e Vargem Grande/MA abordam questões analisadas pela literatura internacional 

(SCHARPF, 1988; TSEBELIS, 1997). Esta literatura destaca que o problema dos arranjos 

semelhantes, ou seja, federalismo interdependente, é que ele cria conflitos na tomada de 

                                                                 
111 Documento cedido pela Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA. 
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decisão (veto players). Por outro lado, analisamos que o distanciamento do governo do 

Maranhão no regime de colaboração proposto pelo PAR se explica a partir da trajetória 

dependente (path dependence) do federalismo brasileiro que tem uma conjuntura dura 

aos governos estaduais a partir de 1990, resultando no ajustamento das capacidades de 

desenho institucional dos estados brasileiros.  

Fruto da reforma do Estado, o desenho institucional dos governos estaduais 

configura hoje restrições que impedem os entes estaduais capitanearem recursos para 

prossecução de suas próprias políticas sociais. A partir da path dependence dos estados, 

observamos que estes sofreram um processo de enfraquecimento no federalismo 

brasileiro, fazendo o estado do Maranhão possuir caráter constrangedor (constraining), 

imposto pelo governo federal em seus aspectos políticos-institucionais. Esta situação fez 

o ente estadual recuar na colaboração aos 217 municípios que o compõem.  

Conforme a discussão apresentada pelos Secretários Municipais de Educação 

e Coordenadores Locais do PAR dos municípios pesquisados, há um sério problema de 

IGR horizontal, principalmente nos instrumentos para a ação coordenativa destas, o que 

dificulta a gestão educacional no Maranhão. A tão propagada qualidade da educação pelo 

PAR é para o nível institucional e político das 04 (quatro) Secretarias Municipais de 

Educação pesquisadas sua responsabilidade.   

As SEMEDs devem ter compromisso de organizar a qualidade por meio de 

alto gerencialismo, ou nos termos de Ball (2004, 2011), performatividade, que tem como 

prioridade a mudança da cultura organizacional para que estas possam atingir as metas 

preconizadas no PAR, apesar de o regime de colaboração em termos de IGR horizontal 

não acontecer (governo estadual e municípios). A falta de colaboração do governo 

estadual gera problemas operacionais para a gestão educacional dos municípios 

entrevistados em termos de PAR.  

Mesmo pautado no modelo de construção de accountability e 

performatividade para a gestão educacional, nas Secretarias Municipais de Educação 

partícipes da pesquisa não se nota avanços deste para o campo da gestão dentro destas 

secretarias – tomando como premissa o regime de colaboração – apesar das orientações 

políticas, prescritivas e de responsabilização com metas e pontos de chegada para cada 

ente federado, a performatividade pretendida no Plano de Ações Articuladas não é 

totalmente desenvolvida.  

O fato da não colaboração por parte do governo maranhense na consecução 

do PAR em seus 217 municípios evidencia a falta de coordenação governamental da 
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União que instituiu o PAR sem a devida revisão e consulta dos seus pares (subgovernos 

nacionais). Com o PAR enquanto política de melhoria do pacto federativo, as 

competências entre os entes e a distribuição dos recursos financeiros deveriam ser o ponto 

de partida para pensar a gestão educacional pautada na ação coordenada dos três níveis 

de governo.  

É possível perceber no PAR do estado do Maranhão (2007-2011) a previsão 

desta distribuição de competências no sentido de desenvolver o regime de colaboração 

entre a esfera estadual e municipal para melhoria da gestão educacional no estado: 

 

 

Quadro 3 – Resultado do diagnóstico in loco do Estado do Maranhão112 

 

Indicador  
 

Pontuação  Justificativa  Eixo 1 – Gestão educacional Demanda potencial 

 
1 

 
3 

 
Todas as escolas da 
rede estadual 
possuem conselhos 
escolares 
implantados, mas 
nem todos são 
atuantes. 

 
1. Gestão Democrática: 
Articulação e 
Desenvolvimento dos 
Sistemas de Ensino 

 
Estadual:  
Implementar os 
Conselhos Escolares 
para sua plena 
atuação em todas as 
escolas da rede. 
 
Municipal:  
Contribuir para o 
fortalecimento dos 
Conselhos Escolares 
das escolas da Rede 
Municipal. 

 
4 

 
3 

 
O programa 
existente não atende 
a demanda nos 
aspectos 
quantitativos e 
qualitativos. 

 
2. Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental: ações 
que visem a sua 
universalização, a melhoria 
das condições de qualidade 
da educação, assegurando a 
equidade nas condições de 
acesso e permanência e 
conclusão na idade adequada. 

 
Estadual: 
Reestruturar e 
implementar, de 
forma qualitativa, o 
Programa de 
Correção de Fluxo 
em toda a rede 
estadual. 
 
Municipal:  
Assessorar as redes 
municipais na 
implantação de 
Programas de 
Correção de Fluxo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de MARANHÃO (2007b). PAR do Maranhão (2007-2011, p.5-6). 

 

                                                                 
112 No PAR do governo do estado do Maranhão no Eixo 1 – Gestão educacional, não foi gerada demanda 
conjuntamente com a União, somente demandas potenciais para o governo estadual e municipais. 
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O PAR elaborado pelo governo do estado do Maranhão113 (quadro 3) elenca 

o regime de colaboração como essencial no desenvolvimento das ações de gestão 

educacional para implementação e fortalecimento dos Conselhos Escolares. Ação que 

demanda o pensar e dialogar juntos, apontando quais caminhos os dois entes federados 

devem seguir não só na questão dos Conselhos Escolares, mas também nas ações de 

desenvolvimento e universalização do ensino fundamental como foco da gestão 

educacional na promoção da qualidade deste tipo de educação, por meio do 

assessoramento das redes municipais de ensino quanto às políticas e programas de 

correção de fluxo.  

Esta colaboração embora prevista no documento do PAR elaborado pelo 

governo do estado maranhense não aconteceu, principalmente em virtude dos poucos 

recursos que os governos estaduais possuem, em especial os nordestinos, que 

historicamente têm baixo nível econômico fazendo o sistema de partilha de recursos não 

ser suficiente para igualar as políticas públicas adotadas no modelo brasileiro de 

federação (ABRUCIO, 1998; SANO, 2008).  

Mesmo o PAR sendo uma política nacional que definiu com base em suas 

normativas as formas de relacionamento entre os subgovernos nacionais não foi capaz, 

do ponto de vista desta tese, de fortalecer a articulação horizontal (IGRs) entre o estado 

do Maranhão e os municípios pesquisados. Pierson (1994, p.40, tradução nossa) explica 

esta característica:  

 
 
Se os grupos de interesse conformam as políticas públicas, estas também 
conformam os grupos de interesse. A estrutura organizacional e os objetivos 
políticos dos grupos podem se alterar em resposta à natureza dos programas 
que eles confrontam e esperam sustentar e alterar. As políticas públicas 
oferecem tanto incentivos e recursos que podem facilitar ou inibir a formação 
ou expansão de grupos particulares114. 

 

Sobre o regime de colaboração no PAR do estado do Maranhão, confirma os 

argumentos da literatura internacional utilizada nos capítulos anteriores (ELAZAR, 1987; 

WRIGHT, 1978; PIERSON, 1995; STEPAN, 1999; LIJPHART, 1999, dentre outros) os 

                                                                 
113 Os governos estaduais elaboraram o seu próprio PAR por meio das Secretarias Estaduais de Educação, 
sem necessariamente sentar com seus municípios para articular as demandas locais. Já demonstrando que 
o PAR não é tão articulado como se propõe, ao não prever a articulação entre municípios e seus respectivos 
governos estaduais. É uma fragmentação do ato de planejar a gestão educacional em perspectiva sistêmica. 
114 “If interest groups shape policies, policies also shape interest groups. The organizational structure and 
political goals of groups may change in response to the nature of programs that they confront and hope to 
sustain or modify. Policies provide both incentives and resources that may facilitate or inhibit the formation 
or expansion of particular groups” (PIERSON, 1994, p.40). 
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quais destacam que a relação existente entre o federalismo e as políticas públicas deve ser 

recíproca. Notamos a falta de reciprocidade no PAR elaborado pelo estado do Maranhão 

no sentido de potencializar as ações uns dos outros, mostrando que o PAR enquanto 

política pública gera efeitos no federalismo brasileiro. O efeito gerado é a desarticulação 

das ações de gestão educacional implementadas pelos subgovernos nacionais que 

participaram desta pesquisa. 

O documento maranhense deixa à mostra um problema da democracia 

brasileira: o pacto federativo baseado na Constituição Federal deveria legitimar os 

instrumentos federativos (Art.211) garantidos no texto constitucional. A soberania interna 

de cada membro da federação para o regime de colaboração não está normatizada por leis 

complementares. Ao invés de promover a colaboração entre os subgovernos nacionais, o 

Plano de Ações Articuladas gerou mecanismos de constrangimento (constraining) para 

às SEMEDs e ao governo estadual maranhense, impedindo sua atuação coordenada para 

a gestão educacional.  

O resultado é a desarticulação da gestão educacional no Maranhão, visto que 

cada subgoverno maranhense possui o seu PAR115 e atua conforme o que nele está 

previsto, sem haver uma coordenação entre estado e municípios. Ao ter caráter 

fragmentador, o Plano de Ações Articuladas enquanto política federativa fortalece o 

governo federal por ser constituinte da arena decisória para a gestão educacional deste 

ente federado. As dinâmicas horizontais (de estado para municípios) foram afetadas 

diretamente pelas dinâmicas verticais (União para municípios) modificando a 

interconexão pretendida pela política analisada nesta tese e mais especificamente a gestão 

educacional das SEMEDs pesquisadas, conforme análises subsequentes. 

Esta política está inserida no âmbito de autoridade da União que acaba 

operando em relação ao veto players (poder de veto) e interesses dos subgovernos 

nacionais. A partir dos propositivos expostos pelos entrevistados, ao jogar o jogo da 

decisão conjunta/armadilha da decisão conjunta (joint decision trap), os subgovernos 

maranhenses pesquisados não efetivaram o federalismo cooperativo para a gestão 

educacional junto ao ente estadual, denotando a existência de diferentes concepções e 

práticas de gestão educacional que interferem na forma como o PAR é pensado e 

executado em cada nível de governo. 

                                                                 
115 Obtivemos em solicitação ao FNDE o documento PAR de cada um dos municípios pesquisados e do 
governo estadual. Ao analisá-los foi constatado que embora estes gerem ações de colaboração entre esfera 
municipal e estadual, na materialização das ações a colaboração não foi efetivada. 
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3.4 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MARANHÃO – CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

 

O PAR, “novo” compromisso para educação por meio do regime de 

colaboração, visa melhorar a qualidade da educação proferida no país. Para tanto, entende 

que deve modificar as formas de gestão educacional116 desenvolvidas nas Secretarias de 

Municipais de Educação. Apesar de se propor colaborativo, ele se dá pela adesão 

“voluntária” diretamente entre União e municípios, ficando os governos estaduais 

esquecidos ou marginalizados neste processo (como foi exposto nos depoimentos dos 

entrevistados na seção anterior). 

A qualidade da educação é posta nele como uma questão de nível 

institucional, devendo as SEMEDs obedecerem à lógica gerencial que o rege. O PAR 

segue suas próprias regras de operacionalização que traz ações e subações que visam 

estruturar a gestão educacional das SEMEDs a partir de 04 (quatro) dimensões: gestão 

educacional, formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, 

práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Estas 

dimensões comportam a nova forma de gestão educacional pretendida pelo governo 

federal aos subgovernos nacionais.  

Atualmente o termo gestão educacional tem sido utilizado em relação ao 

termo administração escolar, visto que a gestão pressupõe a participação (CAMINI, 

2013). Há um movimento para superar a despolitização do debate sobre a gestão 

educacional gerada pelo governo militar, em que as políticas e gestão educacionais vieram 

se caracterizando por serem fragmentárias, denotando políticas de governo e não de 

Estado. Tentando fugir a este aspecto, o PAR “aparece” enquanto uma política de 

integração da gestão educacional, com visão sistêmica, gerencial, baseada na gestão por 

resultados (accountability e performance). 

É um planejamento estratégico e, enquanto tal, uma ferramenta política na 

qual as práticas e concepções administrativas se manifestam pautadas nas relações sociais 

                                                                 
116 Entendemos a gestão educacional como a “coordenação ou direção de uma prática que concretiza uma 
linha de ação ou um plano, e política como orientação mais geral de um processo, direção de mudanças a 
serem efetuadas” (ANPAE, 1997, p.9). 
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tecidas pelos sujeitos que o executam. Ele traz concepções e práticas de gestão para as 

SEMEDs que devem ser observadas.  

Dentro das proposições do PAR a eficácia é sua máxima. O IDEB é o 

mensurador da eficácia da gestão por resultados, sendo as circunstâncias locais meros 

formalismos, de modo que o governo federal ao formulá-lo desconsiderou os atores 

locais. Levando em consideração estas questões a seção analisa as concepções e práticas 

que as SEMEDs pesquisadas construíram sobre a gestão educacional ao aderirem ao PAR 

a partir das normativas para a gestão educacional que compõem o Plano de Ações 

Articuladas. 

Neste sentido, é possível perceber como os sujeitos que executam o PAR o 

concebem enquanto instrumento de gestão educacional. Ao serem questionados sobre a 

possível contribuição do PAR na forma de organizar e gerenciar as políticas educacionais 

operacionalizadas pelas SEMEDs as seguintes concepções de gestão educacional sobre 

esta política foram evidenciadas: 

 

 
Eu vejo o PAR como um instrumento de gestão, ele é um recurso de gestão. 
E eles dão muitos direcionamentos, trabalham muitas coisas (Secretária 
Municipal de Educação de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 
02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Ele é aqui para gente em Cantanhede até hoje o principal norteador, o plano 
realmente que direciona as atividades na educação, a buscar em que tipo de 
programa, que tipo de projeto, que tipo de adesão que iremos fazer. Por quê?  
Porque temos o diagnóstico que foi feito com base nas perguntas do PAR 
(Secretária Municipal de Educação de Cantanhede/MA. Entrevista concedida 
em 24/03/2015). 

 

O PAR é visto como um instrumento de gestão que organiza o trabalho das 

Secretarias e principalmente está baseado nos conceitos atuais de gestão gerencial que se 

volta para o controle de resultados (não à toa existe a previsão de monitoramento via 

SIMEC e organização de Comitê Local para avaliar as ações implementadas e a gerência 

dos recursos gastos) e “descentralização de poder” uma vez que ele é hoje o principal 

norteador que direciona as atividades na educação, “ele dá muito direcionamento”. 

Aspecto destacado também pelos outros dois Secretários Municipais de Educação: 

 

Ele contribui sim. Lá no PAR, por exemplo, existe as questões das formações 
e antes não existia aqui esta questão de formação. Quando tinha era uma vez 
por ano. Nós trouxemos muitos profissionais, por exemplo, da UFMA para 
trabalhar com estes professores. Nós fizemos conferências e assim procuramos 
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orientação e o PAR nos ajudou justamente porque é difícil (Secretário 
Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista concedida em 
07/02/2015). 
 
 
Olha eu entendo que o PAR contribui assim: em si tratando de conhecimento, 
eu acho que ele é mais um conjunto de ações que de fato nos ensinam um 
pouco mais e como ele tem todo este sistema que ele é gerencial, eu acho 
também que a equipe aprende com esta nova forma. Nós estávamos 
acostumados a trabalhar com outros sistemas, com o PAR então ele acaba 
ajudando neste sentido (Secretária Municipal de Educação de 
Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 12/02/2015, grifos nossos). 

 

 

As entrevistas com os Secretários Municipais de Educação revelam que o 

PAR é o novo modelo de gestão educacional do MEC que se caracteriza tanto pela 

centralização das decisões quanto pela descentralização tutelada dos recursos. Há um 

intenso gerencialismo na gestão do PAR proposta às SEMEDs. Se pauta por vários 

direcionamentos de como estas devem proceder para realizar sua gestão educacional. 

Contudo, ele tem algo contraditório: a União se desresponsabiliza pela 

educação, transferindo este serviço aos municípios sob o aporte da colaboração entre os 

entes federados. Algumas das Secretarias pesquisadas (especialmente Palmeirândia/MA) 

admitem que o modelo de gestão do PAR é no formato gerencial e que ainda estão 

aprendendo a gerir a partir desta nova fórmula, visto que estavam acostumados com 

outras formas de gestão da educação.  

No argumento elaborado pelo Secretário Municipal de Educação de 

Presidente Vargas/MA existe uma reflexão a fazer:  a SEMED deste município tinha 

dificuldades em ofertar formações para seu corpo docente e com o PAR esta possibilidade 

se tornou real, uma vez que ele “organiza” o processo de formação dos profissionais da 

educação a partir da Dimensão 2 – Formação de professores e de profissionais de serviço 

e apoio escolar. Curiosamente, apesar desta dimensão ser uma das mais importantes para 

a melhoria da educação ofertada, ela no PAR dos 04 (quatro) municípios pesquisados não 

gera recursos financeiros via colaboração com a União e nem com o governo do estado. 

A demanda das ações geradas no PAR dos municípios deve recair nos 

recursos financeiros destes. Como a União não financia as ações pedagógicas advindas 

do PAR, os 04 (quatro) municípios pesquisados acabam por não ofertá-las, apesar de estar 

pactuadas. O quadro 4 ilustra que as demandas pedagógicas geradas são de 

responsabilidade municipal, sem financiamento da União. 
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Quadro 4 – Demandas do regime de colaboração do PAR sem o financiamento da 

União 

 

 

 

 

 

Fonte: FNDE (2015). PAR do município de Presidente Vargas/MA (2007-2011, p.57). 

 

Ao mesmo tempo, as entrevistas situam que a gestão educacional do PAR é 

centralizada nas mãos do MEC, visto que os municípios possuem o papel de prestadores 

de serviços públicos, a ponto de não terem mais tempo e espaço para tantas políticas que 

chegam do governo federal para serem executadas. 

A gestão educacional proferida nas Secretarias Municipais de Educação 

pesquisadas, a partir do PAR, revela posições de organismos internacionais, como o BM, 

em que: 

 

Na maioria das vezes, a ênfase é mesmo mais nas esferas inferiores de governo 
(as municipalidades). Primeiro, porque esta é a unidade adotada pela imensa 
maioria dos países (organizados como Estados unitários); segundo, porque 
partem de um conceito de governança centrado no cidadão (democracia direta). 
É defendido que seja dado ao governo mais próximo do cidadão flexibilidade 
gerencial, mas com responsabilização, para organizar as ações escolhidas pela 
comunidade local, mas realizá-la com o menor custo de transação possível 
(AFONSO, 2007, p.2). 

 

A gestão educacional do PAR se insere nos aspectos destacados por Afonso 

(2007). O autor parte da visão de que as SEMEDs estão mais próximas ao cidadão e que 

assim elas podem organizar sua gestão educacional a partir de ações escolhidas pela 
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comunidade local, gerando menores custos para realizá-las. A partir deste contexto, as 

concepções e práticas de gestão educacional das SEMEDs pesquisadas começam a ser 

modeladas com base na gestão de resultados almejada no PAR, conforme destacam os 04 

(quatro) Secretários Municipais de Educação entrevistados e 03 (três) Coordenadores 

Locais.  

É por meio da gestão gerencial via PAR que o governo federal se utilizou de 

dois procedimentos para responsabilizar os municípios em sua forma de organizar e 

estruturar sua gestão: desconcentração, dando a ideia de autonomia da gestão aos 

subgovernos, distribuindo as atividades que estes deveriam pactuar e implementar, 

conservando a hierarquia na execução destas (o governo federal é quem decide o que irá 

ser financiado) e, a descentralização tendo como princípio a transferência de 

responsabilidades a outros entes da federação, no caso, as SEMEDs, sob a desculpa destas 

terem a capacidade de se autogovernar, mas que se mantêm sujeitas à tutela e vigilância 

do governo federal. 

Para os Secretários Municipais de Educação e Coordenadores Locais a 

estrutura e organização do PAR foi essencial na mudança de postura e mesmo forma de 

gerenciar a educação em seus municípios, embora não seja consenso. Quando 

questionamos sobre a estrutura e organização da Secretaria de Educação a partir do 

PAR117 foi possível analisar as concepções e práticas que os municípios adotaram ou pelo 

menos tentaram adotar. Os 02 (dois) depoimentos abaixo possibilitam a análise: 

 

O que nós vimos foi que de fato contribuiu para essa organização da Secretaria.  
Foi direcionando as atividades dentro das 4 grandes dimensões. [...] Claro 
que isso sistematizou melhor a organização das ações da própria Secretaria. As 
ações da SEMED até agora elas são niveladas de acordo com as 04 dimensões 
do PAR. Ele ajuda consideravelmente. Porque antes o que se tinha era o 
seguinte: eram várias ações que de repente se repetiam literalmente. O PAR 
para nós ele é um guia realmente norteador como planejamento e de realização 
no início, no meio e no final. A gente volta para o PAR mesmo, para o 
documento. Se você olha ele é todo, o nosso todo. Tanto os coordenadores 
quanto eu que sou Secretária a gente vai notando durante o processo de 
realização dessas atividades nestes 4 anos, agora mesmo para sistematizar o 
plano municipal de educação, uma das principais ferramentas norteadoras 
nesta parte de diagnóstico ainda é o PAR (Secretária Municipal de Educação 
de Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/03/2015, grifos nossos). 
 
 
Não houve uma modificação de estrutura. O que houve foi que a gente 
tentou se estruturar da forma pudemos. Eu fiquei como técnico do SIMEC 
e do PAR e as outras pessoas que trabalham com internet. Nós formamos o 
comitê local.  O Comitê do PAR. Fomos cadastrados, cadastrados no sistema. 
Aí a gente vem alimentando de acordo com o que dá para fazer (Coordenador 

                                                                 
117 Esta questão foi realizada de forma diferente aos Técnicos do MEC, vide roteiro de entrevista em anexo. 
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Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 11/02/2015, 
grifos nossos). 

 

A prática e concepção de gestão destacados pela Secretária Municipal de 

Educação de Cantanhede/MA e Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA nos 

mostra que o PAR é pautado em um padrão de gestão competitivo, estruturado em quatro 

eixos de organização que sistematizam a gestão educacional (na visão da União). Esta 

divisão da gestão educacional colocada por ele tem as características do modelo de 

federalismo competitivo que pretende separar as áreas de atuação das esferas de governo, 

favorecendo a competição entre os sistemas de ensino. 

Outro problema evidenciado nos argumentos dos 02 (dois) entrevistados: a 

improvisação para a execução e implementação desta política. Os municípios pesquisados 

dizem que não modificaram suas concepções e práticas de gestão, porém, ao se deparar 

com a gestão de resultados proposta no PAR foram obrigados a se adequar conforme as 

peculiaridades desta, evidenciando a improvisação e inexperiência quanto à gestão 

gerencial contida no Plano de Ações Articuladas e para além: o caráter constraining da 

União via PAR. Os municípios deveriam aderir e implementar a política proposta para 

continuar a ter recursos, ou seja, modificar sua concepção e prática de gestão educacional 

tornando-a gerencial.  

Na SEMED do município de Cantanhede/MA se admite que o PAR 

contribuiu na forma de organização e planejamento da secretaria, permitindo que suas 

ações fossem niveladas conforme as 04 (quatro) dimensões pretendidas por esta política 

do governo federal. Neste sentido, o PAR começa de certa forma a mexer na estrutura 

destas instituições, as fazendo elaborar outras concepções e práticas de gestão mais 

“próximas” do modelo gerencial, mesmo sendo desarticuladas na maioria das vezes, “se 

estruturando da forma como puderam”. 

Para mostrar eficiência na gestão por resultados, as SEMEDs pesquisadas 

começam a “modelar” sua gestão educacional a partir das ações e metas contidas na 

proposta do governo federal para esta política, criando elas próprias mecanismos de 

controle e planos de ação com base no PAR de seu município: 
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Quadro 5 – Relatório de monitoramento do PAR na Semed de Vargem Grande/MA 
118 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Vargem Grande/MA (2015). 

 

A partir do relatório de monitoramento do município de Vargem Grande/MA, 

destaca-se que para garantir o bom funcionamento da gestão educacional, o município 

adotou como regra uma das ações contidas no menu do Guia Prático de Ações que é um 

modelo gerencial fornecido pelo MEC às subunidades pactuantes. No caso de Vargem 

Grande/MA, a escolha se deu de modo a garantir a elaboração, implantação e 

implementação do Plano Municipal de Educação (PME).  

Esta é uma ação que já está posta na LDBEN nº 9.394/96, mas que não fora 

efetivada pelos municípios e somente a partir do PAR os municípios pesquisados 

começaram este movimento de elaboração do PME119, denotando uma modificação na 

                                                                 
118 O vermelho representa que a ação foi concluída; o amarelo que está em andamento e o verde significa 
iniciada, legenda dada pela Secretaria Municipal de Vargem Grande/MA. O nome do responsável pelas 
ações foi retirado para preservar os sujeitos da pesquisa. Somente este município elaborou o instrumento 
por hora apresentado: o relatório de monitoramento. 
119 Em 03 (três) dos 04 (quatro) municípios entrevistados a pesquisadora teve a oportunidade de participar 
enquanto formadora e palestrante das ações para elaboração do PME contidas no PAR destes municípios. 
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forma de planejar a gestão educacional das SEMEDs120. Em entrevista revelam a melhoria 

trazida pelo PAR para a prática de gerenciar a educação, mas também a inexperiência na 

gestão desta nova forma de conceber a gestão educacional baseada no gerencialismo: 

 

Com o PAR melhorou muito porque aí a gente começou assim a fazer uma 
coisa mais organizada e planejada. Até então a gente pode até organizar as 
coisas, mas a gente não tinha assim uma base. E a partir do PAR a gente 
começou a se organizar melhor. A coordenadora local do PAR de Vargem 
Grande ficou uns meses aqui com a gente. Ela nos ajudou muito nesta questão 
de planejamento, de se organizar como Secretaria (Secretário Municipal de 
Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista concedida em 07/02/2015, 
grifos nossos). 
 
 
Na verdade nós estamos sentindo que não estamos conseguindo fazer tudo 
dentro do tempo hábil. Porque se colocou muita coisa em função das 
necessidades e do que estava estruturado. Então a gente percebe que tem uma 
demanda muito grande. Embora a gente tenha uma equipe muito boa às vezes 
a gente não consegue fazer tudo em tempo hábil como estava proposto dentro 
do cronograma de execução que está posto (Secretária Municipal de Educação 
de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 

O Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA deixa 

transparecer duas questões que pedem análise: a primeira diz respeito ao regime de 

colaboração e a segunda à capacidade institucional para planejar e organizar a gestão da 

educação. Os municípios de Presidente Vargas/MA e Vargem Grande/MA foram os 

únicos, dentre os pesquisados, que conseguiram estabelecer um regime de colaboração 

para o planejamento da gestão educacional do PAR, caracterizando uma IGR de matriz 

horizontal que se deu de município para município.  

O município de Vargem Grande/MA é mais estruturado em termos de gestão 

educacional e acabou sendo o ponto de apoio para o município de Presidente Vargas/MA, 

que não possuía experiência em planejamento de gestão educacional. Os municípios de 

Palmeirândia/MA e Cantanhede/MA não fizeram este movimento de IGR horizontal no 

planejamento da gestão educacional a partir do PAR, sendo Palmeirândia/MA mais 

resistente às ações do PAR por entendê-lo gerencial na sua forma de execução. 

Este fator reafirma a tese de Elazar (1987) quando sugere que a 

descentralização não é interessante porque as ações se dão do centro para a periferia, 

havendo uma hierarquia, uma base piramidal. Federações que se propõem a ter um pacto 

                                                                 
120 A discussão dos diálogos refere-se ao eixo (B) Estrutura e organização das Secretarias Municipais de 
Educação - Gestão de políticas e programas pela Secretaria de Educação antes e após o Plano de Ações 
Articuladas constante no roteiro de entrevista em apêndice, p.281. 
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federativo baseado na coordenação/cooperação devem adotar como ponto de partida a 

não centralização, entendida como uma dispersão de poder estruturada pela Constituição 

sem a existência de um centro. A não centralização é uma matriz, modelo matricial, que 

melhor representa o pacto federativo. É por este motivo que na tese afirmarmos que o 

PAR enquanto política nacional interfere diretamente nas IGRs verticais e horizontais. 

O segundo ponto a ser analisado é a capacidade institucional dos municípios 

para planejar e organizar a gestão educacional que revela questões gerais relativas às 

instituições e políticas públicas. Tomando por base Pierson (1995), podemos afirmar que 

instituições como as SEMEDs que representam os subgovernos nacionais incentivam três 

dinâmicas distintas: elas influenciam a política por meio de preferências, estratégias e 

influência de atores sociais; criam importantes e novos atores institucionais (as unidades 

constituintes da federação); e principalmente elas geram dilemas de formulação de 

políticas previsíveis associados à tomada de decisão compartilhada.   

A SEMED de Vargem Grande/MA deixa em transparência um problema 

comum às demais pesquisadas: a falta de tempo e/ou habilidade técnica para realizar as 

demandas pactuadas. Esta observação merece uma consideração a ser pontuada: o desafio 

colocado ao regime de colaboração com base na cooperação do federalismo 

interdependente destacado nos estudos de Wright (1978).  

Questionamos a desvalorização das IGRs (verticais e horizontais) entre os 

níveis de governo da federação brasileira, ficando evidente que os subgovernos nacionais 

devem obedecer à lógica de gestão educacional almejadas pelo governo federal. E, 

portanto, os subgovernos devem modificar suas concepções e mesmo práticas de gestão 

educacional tendo em vista as normativas que compõem o PAR (Decreto nº 6.094/2007, 

Resoluções nº 29/2007, 47/2007 e 14/2012 do FNDE). 

A partir desta reflexão, o federalismo claramente importa. O quanto é 

importante depende das características de uma determinada federação e das formas pelas 

quais as instituições interagem com outras variáveis. A gestão educacional das SEMEDs 

pesquisadas se mostra, ao nosso ver, dependente da forma de organização e de gestão 

propostas pelo PAR, principalmente quanto à estrutura e organização da Secretaria de 

Educação após a adesão.  

As concepções e práticas de gestão educacional das SEMEDs pesquisadas 

revelam que aos poucos estas foram sendo modificadas (em parte): 
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Eu penso que sim, que mudou nossa forma de estruturar e organizar, porque a 
gente vai percebendo a necessidade de ter por exemplo, se tem aí um eixo, uma 
dimensão que trata de formação; a gente percebeu a necessidade de se 
estruturar no sentido de ter realmente um departamento que fosse responsável 
por esta demanda. Então não vou dizer que não haja uma organização da 
SEMED enquanto organograma, no sentido de contemplar também e fazer 
caminhar o Plano de Ações Articuladas (Secretária Municipal Educação de 
Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015). 
 
 
Sim, mudou. Eu costumo dizer que antes tudo era sonho né. A partir da 
reelaboração do PAR nós começamos a ter esperança que podíamos fazer 
melhor (Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. 
Entrevista concedida em 07/02/2015). 

 

Nem todos os entrevistados, conforme já mencionado, visualizam mudanças 

nas práticas e concepções de gestão educacional com a adesão ao PAR, como é o caso de 

desta Coordenadora Local: 

 

Olha em termos estrutural nós não tivemos nenhuma modificação. O que 
a gente trouxe, por exemplo, a questão dos conselhos escolares. A gente não 
tinha conselhos instituídos realmente, tinha uma subação para ele, então ele foi 
formalizado, mas aí nem é parte da estrutura. Quando fala da estrutura 
SEMED, não vejo nenhuma mudança. Em termos de planejamento sim. Com 
a adoção do PAR foi possível verificar o que fazer. Teve um direcionamento, 
como eu citei, os conselhos, conselho municipal, a questão do plano de 
formação, estes fatores sim (Coordenadora Local do PAR de Vargem 
Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 

 

Dentre os Secretários Municipais de Educação, 01 (um) apresenta visão 

diferenciada dos demais Secretários sobre as práticas de gestão121 desenvolvidas na 

Secretaria após a adesão ao PAR e argumenta que não houve mudanças nestas: 

 

Não reestruturamos a Secretaria e agora vamos ter o setor do PAR. Tanto que 
hoje nós temos alguém que monitora o PAR e os técnicos são cadastrados da 
área de engenharia e de outras áreas, segundo as exigências do PAR. Mas não 
transformamos a Secretaria em um mini ministério, por exemplo. A gente 
entende que eles vêm somar com a Secretaria, mas a gente tenta trabalhar no 
sentido de fortalecer a política municipal de educação, para a gente poder se 
identificar enquanto município. E o regime de colaboração eu acho que já diz 
isto, eles vêm para colaborar e não para definir a nossa política (Secretária 
Municipal de Educação de Palmeirândia. Entrevista concedida em 12/02/2015, 
grifos nossos). 

 

As entrevistas expõem que políticas públicas como o PAR quando são 

institucionalizadas ganham legitimidade a ponto de serem tomadas enquanto parâmetros 

para as ações dos sujeitos que as executam. Como não está totalmente institucionalizado 

                                                                 
121 Não foi solicitado aos Técnicos do MEC resposta à questão. 
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e legitimado surgem afirmações como “não transformamos a Secretaria em um mini 

ministério”. O PAR traz aos municípios um jogo individualista e não cooperativo, 

chamando atenção à forma como o federalismo no Brasil complica122 o desenvolvimento 

de políticas públicas para a gestão educacional, uma vez que ao se pautar no 

gerencialismo emanado da reforma do Estado, impõe a sua forma de gestão educacional 

e assim as SEMEDs pesquisadas tentam organizar sua gestão e o seu planejamento para 

“fazer caminhar” um plano de visão gerencial, muito embora as SEMEDs entendam que 

ele não deve ser o “definidor de suas políticas”. 

Apesar deste aspecto, o PAR objetivou estruturar um sistema de políticas 

públicas voltado para um federalismo mais cooperativo, a partir do proposto no texto do 

Decreto nº 6.094/2007. Ele prevê mecanismos institucionais que visam dar autonomia 

para os subgovernos nacionais que deveriam funcionar como center-constraining em 

relação à União. Mesmo estes instrumentos compondo o texto do PAR, a capacidade do 

governo federal em coordenar esta política mostra o seu poder decisório, recaindo na base 

fiscal e administrativa da política implementada, trazendo aos subgovernos nacionais a 

constante armadilha da decisão conjunta. Tornando-os dependentes de negociações e 

barganhas ad hoc.  

O processo de elaboração e implementação de políticas como PAR demonstra 

que o aspecto político impacta o poder de autonomia dos subgovernos nacionais em 

relação ao poder da União na tomada de decisão. Em que na maioria das vezes, conforme 

os depoimentos das SEMEDS pesquisadas, o Plano de Ações Articuladas acaba por 

definir sua prática e concepção de gestão da educação e mesmo sua organização em 

termos de estrutura. Na perspectiva desta pesquisa o PAR modifica a gestão educacional 

das SEMEDs que agora devem pensar e planejar suas ações a partir do sugerido, 

obedecendo a sua estrutura rígida voltada para a gestão dos resultados e performatividade. 

A exemplo, o PAR dos municípios pesquisados evidencia práticas de gestão 

que não eram usuais e agora passam a ser relevantes com a adesão deste, como, por 

exemplo, a implantação dos Conselhos Escolares constantes para a gestão democrática 

desde a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, mas que somente com as ações pactuadas 

no PAR passou a ser uma demanda para o município. Esta ação não é financiável pela 

União, sendo responsabilidade única e exclusiva da esfera municipal. Esta peculiaridade 

                                                                 
122 O que temos é um federalismo abrasileirado indo contra as teses de Elazar (1987), Wright (1978), 
Pierson (1995) e Stepan (1999). 
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faz com que nos 04 (quatro) municípios partícipes da pesquisa haja fragmentação do 

processo ou mesmo a não execução da ação. 

 

 

Quadro 6 – PAR do município de Cantanhede/MA123 

 

 

 
Fonte: FNDE (2015). PAR do município de Cantanhede/MA (2007-2011). 

 

Na opção da dimensão gestão educacional escolhida pelo município de 

Cantanhede/MA para estruturação do seu PAR, não era uma prática da Secretaria de 

Educação orientar e gerir o processo de implantação dos Conselhos Escolares, o que leva, 

segundo o documento, muitos conselhos não serem atuantes apesar de estarem 

implantados. Outra questão é evidenciada: ações pontuais e fragmentadas foram 

exercidas como forma de gestão educacional, resultando muitas vezes em uma palestra 

para falar sobre as responsabilidades do Conselho Escolar, por exemplo.  

                                                                 
123 Na figura optamos por colocar uma tarja preta no nome do Técnico do MEC que forneceu o PAR do 
município de Cantanhede/MA, obtido via site do FNDE pela lei de acesso à informação. 
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A União por meio do PAR cumpre uma função de carro-vassoura: “se nos 

recordarmos que esta definição é dada, nas corridas de ciclismo, ao carro que vai na cauda 

do pelotão para recolher os ciclistas que são obrigados a desistir, por não conseguirem 

acompanhar o andamento dos outros corredores” (BARROSO, 2005, p.746).  O PAR das 

SEMEDs pesquisadas denotam não ser usual o planejamento das ações no campo da 

gestão educacional (quadro 7). Logo, o PAR é o grande “carro-vassoura” que veio colocar 

em ordem a forma de gestão educacional nestes municípios. Este aspecto contraria a tese 

defendida por Elazar (1987) para o federalismo, pois em sua visão o federalismo não é 

um conjunto particular de instituições, mas a institucionalização de relações específicas 

entre seus participantes que oferece várias opções para a organização da autoridade 

política e do poder. 

 

 

Quadro 7 – PAR do município de Presidente Vargas/MA124 

 

 

  
Fonte: FNDE (2015). PAR do município de Presidente Vargas/MA (2007-2011). 

                                                                 
124 Na figura colocamos uma tarja preta no nome do responsável pela ação do PAR no município de 
Presidente Vargas/MA, obtido via site do FNDE pela lei de acesso à informação. 
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A partir da análise da dimensão gestão educacional (subárea gestão de 

finanças) do PAR do município de Presidente Vargas/MA, entendemos que a SEMED 

em questão não possui uma equipe gestora capacitada para o gerenciamento das finanças, 

não conseguindo cumprir os prazos do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE), o que faz a gestão educacional ser desarticulada.  

O município não utiliza os dados do SIOPE para subsidiar e definir suas ações 

para implantação de políticas de financiamento, além da não divulgação dos 

investimentos na área educacional, contrariando o princípio da gestão democrática que 

requer a transparência na utilização dos recursos direcionados para a educação. Este 

aspecto, de desordem na gestão educacional, faz o PAR ser percebido pelos municípios 

pesquisados como a melhor forma de organizar a gestão educacional, por ele dar um foco, 

um “direcionamento” e uma assistência financeira. 

Dos 04 (quatro) municípios pesquisados, 03 (três) admitem que, a partir da 

implementação do PAR, a forma de organizar e planejar a gestão educacional das 

SEMEDs foi modificada. Com ele os municípios em análise começaram ter esperança no 

ato de planejar as ações da educação, significativamente no âmbito da infraestrutura, cujas 

demandas são atendidas prontamente pelo governo federal gerando seu financiamento.  

Esta característica nos mostra que o PAR tem suas prioridades e estratégias 

voltadas para o viés economicista em que a educação básica é vista como fonte de 

desenvolvimento econômico e social do país, havendo uma necessidade de sua 

generalização com investimento prioritário na estrutura das escolas dos subgovernos 

nacionais, para que os resultados positivos do IDEB sejam alcançados. Mesmo se 

propondo a melhorar a gestão educacional por meio da adoção da gestão por resultados, 

nem todos acham que o PAR deve ser o elemento essencial no planejamento da gestão 

educacional, conforme a argumentação da Secretária Municipal de Educação de 

Palmeirândia/MA (argumentação exposta na p.227). 

O município de Palmeirândia/MA apresenta visão diferenciada sobre o PAR 

enquanto mecanismo de gestão educacional. Neste município, a SEMED compreende que 

ele é um mecanismo que ajuda na gestão da educação enquanto forma organizacional, 

mas que não deve ser entendido como definidor de políticas para o município. Este 

aspecto torna-se relevante. Ao pensarmos nas SEMEDs pesquisadas notamos que a as 

concepções e práticas de gestão educacional proferidas nelas são aquelas sugeridas pelo 

governo federal a partir de suas políticas educacionais.  
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O que tem ocorrido nos últimos anos é um gerenciamento por meio da gestão 

educacional com políticas que visam a eficácia do sistema, medida conforme as máximas 

de avaliações de larga escala, como SAEB, ENEM, Prova Brasil e o mais recente IDEB. 

Os Técnicos do MEC entrevistados, apontam que este gerencialismo na educação vem 

ocorrendo sistematicamente quando questionados sobre o modelo de gestão educacional 

proposto no Plano de Ações Articuladas dá autonomia aos Municípios. Para eles a prática 

de gestão educacional das SEMEDs se apresenta do seguinte modo: 

 

 
Não, eu não percebo como o município sendo autônomo em relação ao 
processo de elaboração e implementação do plano de ações articuladas, 
até porque na lógica o município é para ter seu plano municipal de educação e 
as ações do município elas teriam que ser pautadas naquilo que estaria 
colocado no plano municipal de educação. Como o plano de ações articuladas 
ele já vem com diagnóstico previamente elaborado, as ações já vem 
determinadas e o município tem que escolher aquelas ações que já estão 
determinadas, então tira de fato autonomia do município efetiva política em 
parcerias com o Governo do Estado ou com a própria União de acordo com a 
realidade mais específica do município, de acordo com aquilo o próprio 
município já poderia ter tido implementado com o próprio plano municipal de 
educação, eu não vejo as escolhas como sendo escolhas autônomas (Técnico 
A/MEC. Entrevista concedida em 29/01/2015, grifos nossos). 
 
 
Para mim o modelo, o modelo de gestão educacional proposto no plano, 
para mim é gerencial, é um modelo gerencial porque tá lá ação, indicador, 
resultado certo?  Esse modelo gerencial no meu entendimento não permite 
autonomia nem para os estados e tão pouco para os municípios, sobretudo, se 
a gente já manda todo o plano delineado só para ser preenchido junto com as 
ações. Esse modelo gerencial é resultado, é quantidade de ações, quantos 
sujeitos serão atendidos, mas como foram atendidos, estão sendo atendidos? 
Que condições se tem para executar essas ações? Então, essas questões são 
desconsideradas, porque o modelo não permite, uma perspectiva quantitativa 
que se tem do plano, mas de forma qualitativa nós não temos. E aí a autonomia, 
eu acho que é uma autonomia não posso nem dizer relativa, acho que é 
ausência mesmo de autonomia. É a retirada de autonomia desses espaços, 
também, de gestão das secretarias tanto estaduais quanto municipais (Técnica 
B/MEC. Entrevista concedida em 05/02/2015, grifos nossos). 

 

As argumentações dos dois Técnicos do MEC expõem o modelo do PAR para 

a gestão educacional nas SEMEDs a partir da visão da educação enquanto produto, de 

forma que as estratégias nele colocadas para adoção pelas SEMEDs são gerenciais: 

definidoras de um melhor produto. Cabe ao Secretário Municipal de Educação enquanto 

gestor educacional a capacidade para se adaptar a este novo modelo de gestão, 

implementando-o no âmbito do seu município.  

Todavia, o que se percebe retomando o pensamento de Elazar (1987) sobre o 

federalismo cooperativo, é que as relações intergovernamentais brasileiras para a 



233 

educação continuam com uma falta de coordenação e cooperação na execução de suas 

tarefas administrativas. Em Sano (2008, p.39) existe o mesmo pensamento: 

 
 
O grau de autonomia de cada uma das esferas é estabelecido na Constituição, 
mas a existência de um contrato não é condição suficiente para garantir a 
resolução dos conflitos entre as partes. A prevalência de um ambiente mais 
conflituoso ou mais harmonioso pode depender também do padrão de relações 
intergovernamentais desenvolvido, com reflexos no desenho das políticas. 

 

Conforme destacam os Técnicos do MEC, o PAR ao ter seus indicadores, 

ações e perspectivas de resultados não deixa margem para os subgovernos nacionais 

pensarem suas políticas educacionais, ou mesmo dialogar sobre a possibilidade de fazer 

diferente daquilo que foi proposto por seu Guia Prático de Ações. A concepção e as 

práticas de gestão das SEMEDs participantes da pesquisa de campo estão atreladas àquilo 

que solicita o PAR. Mesmo estas apresentando dificuldades de avaliação e 

acompanhamento das ações previstas. 

Sistematicamente, quando questionados sobre os aspectos positivos e 

negativos do PAR enquanto modelo de gestão educacional os 04 (quatro) Secretários 

Municipais de Educação e os 03 (três) Coordenadores Locais o veem positivamente do 

ponto de vista da sistematização das ações e transferência dos recursos, quando deveriam 

ver positivamente a demanda das ações pedagógicas geradas nesta política. 

Contraditoriamente, como estas ações não geram recursos, os entrevistados não as 

destacaram como importante ou mesmo como o aspecto mais positivo do PAR. 

Outra questão tangenciada como positiva é a quebra do clientelismo político 

presente antes do PAR. Agora os municípios não ficam mais subordinados aos convênios 

ou à disponibilidade de deputados ou senadores para conseguirem recursos, rompendo 

com a política de cabresto presente na maioria dos estados brasileiros. As entrevistas que 

seguem trazem as problemáticas aludidas: 

 

Os aspectos positivos é a questão de construção, a questão de valores. Os 
aspectos negativos que eu acho, por exemplo, é lento. Eu não sei se é só com 
Presidente Vargas que é assim, mas é lento para sair as coisas, é um processo 
que quando sai é um processo muito lento (Secretário Municipal de Educação 
de Presidente Vargas/MA. Entrevista concedida em 07/02/2015, grifos 
nossos). 
 
 
Positivos é que eu acho que ele de qualquer forma quebrou um pouco com 
aquela dependência que nós tínhamos dos convênios, era muito mais 
complicado esta situação dos convênios. Eu acho que os Municípios têm se 
beneficiado mais com o PAR. Penso também que de qualquer forma o PAR, 
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ele nos deu a possibilidade de pelo menos de a gente planejar alguma coisa. 
Um ponto negativo é que eu acho que a gente continua ainda muito engessado 
porque ele é meio fechado. Até na hora de reestruturar a gente sente isto. Ah, 
mas não pode, ah, mas é....não pode...então ele continua nos limitando. 
(Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida 
em 12/02/2015, grifos nossos). 

 
 

Além das questões destacadas acrescenta-se: 
 
 

Assim, eu vou resumir o aspecto positivo: é que hoje a educação ela tem um 
documento, um planejamento, para 4 anos que foi construído pela comunidade, 
principalmente pela comunidade educacional com base no diagnóstico real que 
aí gerou necessidades reais, esse é o positivo, e essa autonomia do recurso vir 
de forma direta para o município. E o negativo é que dentro das atribuições 
do município quando ele não tem o conhecimento técnico e que precisa 
receber o conhecimento técnico do governo federal ele fica esperando longos 
e longos anos. No PAR, não se recebe essas informações técnicas para executar 
as ações de responsabilidade do município e que lá a parceria do governo 
federal que entraria como assessoramento técnico (Secretária Municipal de 
Educação de Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/04/2015, grifos 
nossos). 

 

O PAR aparece as entrevistas como uma possibilidade de planejamento de 

longo prazo, que apresenta também aspectos negativos, como, por exemplo, a falta de 

conhecimento técnico para resolver determinadas situações; falta de conhecimento do que 

seriam as reais atribuições do município enquanto ente federado que compõe o regime de 

colaboração brasileiro; a burocracia; a demora para as ações serem pactuadas; a restrição 

das ações por parte do governo federal além das limitações culturais: 

 
 
Eu vejo positivamente o plano de ações articuladas enquanto uma grande 
possibilidade que os municípios eles têm para poder desenvolver ações da 
própria realidade deles em colaboração com o Governo do Estado e com a 
União. O ponto negativo nem é em relação àquilo que o plano de ações 
articuladas é, mas aquilo que o próprio município tem no aspecto cultural de 
funcionamento mesmo da própria realidade municipal atrelada das questões 
políticas (Técnico A/MEC. Entrevista concedida em 29/01/2015). 
 
 
Acho que o aspecto positivo em relação ao plano acho a possibilidade de pensa 
mesmo numa estrutura organizacional da secretaria em termo de planificação 
dessas ações, eu acho que esse é um aspecto positivo. [...] Em relação aos 
negativos é a forma, a imposição, esse padrão do modelo como se todos os 
Estados tivessem as mesmas características. Porque acaba sendo algo 
homogêneo. A estrutura é a mesma no Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pará, Piauí. Então é a mesma estrutura, o formato, os eixos, porque são os 
mesmos eixos (Técnica B/MEC. Entrevista concedida em 05/02/2015). 

 

O argumento trazido pelos 04 (quatro) Secretários Municipais de Educação e 

pelos 02 (dois) Técnicos do MEC traz uma questão, a saber: o PAR foi uma estratégia 
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política criada com o objetivo de melhorar a qualidade da educação, elevando os índices 

educacionais por meio dos exames de verificação a partir do IDEB e, neste formato, é um 

plano técnico. Mas ele não é capaz de prestar informações técnicas para que os 

subgovernos nacionais executem suas ações, contrariando sua proposição em oferecer 

assessoria técnica aos municípios quando estes precisassem para executar suas ações, a 

nosso ver, superimpostas.  

Este elemento dificulta a gestão educacional pensada a partir do Guia Prático 

de Ações para as SEMEDs pesquisadas. Conflitando com o pensamento de Elazar (1984) 

quando observa que os subgovernos nacionais não devem perder seu papel de produtores 

de políticas públicas e de autonomia para tomar suas decisões. Até mesmo a assistência 

técnica prevista como forma de colaboração da União, é, dentro do Plano de Ações 

Articuladas, fragmentada ou inexistente, uma vez que nem todas as ações geram a 

assistência e quando geram nem sempre a assistência técnica é possível de ser ofertada. 

O outro problema destacado na fala dos entrevistados é o aspecto político e 

cultural: a falta de uma prática de gestão mais democrática, não só a gestão, mas a 

elaboração das políticas educacionais. Esta situação pode ser evidenciada quando 

questionamos sobre a assistência técnica do MEC aos municípios em adesão. Este 

processo ocorreu do seguinte modo: 

 

Só no momento de formação da equipe técnica quando a assessoria estava 
sendo criada que o Ministério de Educação enviou alguns técnicos, para poder 
passar o conhecimento daquilo que era o plano de ações articuladas, dos 
instrumentos do plano. Eram os técnicos de Brasília que fizeram reuniões, na 
verdade uns 3 (três), 4 (quatro) dias de reunião se não falha a memória, que a 
equipe de técnica estava sendo constituída e depois desse momento essa equipe 
técnica ficou responsável pela elaboração nos Munícipios (Técnico A/MEC. 
Entrevista concedida em 29/01/2015, grifos nossos). 
 
 
O Estadual teve uma equipe, um grupo do MEC de técnicos que vieram para 
acompanhar nesse momento [...] a atuação era no sentido de orientar os eixos, 
essa questão técnica mesmo em termos de estrutura. O caderno que foi 
elaborado com todas as orientações dizendo o que era cada eixo, o que é ação, 
indicadores, como seria elaborado o diagnóstico [...] mas não tivemos 
profissionais do MEC posteriormente acompanhando especificamente 
aquelas ações, aqueles eixos (Técnica B/MEC. Entrevista concedida em 
05/02/2015, grifos nossos). 

 

Conforme o depoimento dos 02 (dois) Técnicos do MEC somente no processo 

de implantação do PAR a União se fez presente para assessorar estado e municípios, 

posteriormente, quando se dá a implementação da política, a União desaparece do 
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processo deixando uma lacuna técnica aos municípios que aderiram às ações articuladas, 

fato evidenciado na fala dos Coordenadores Locais: 

 
 
Para elaboração não teve assistência. Eu liguei algumas vezes para a equipe 
em Brasília. Mas a equipe não veio aqui não (Coordenadora Local do PAR de 
Vargem grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
O MEC nunca veio no município, nunca veio pelo menos enquanto a gente 
está aqui, nunca veio, não orientou nada, não conhece o comitê. É o comitê 
foi lá registrado no sistema no período deles. Porque não vai surtir muito efeito, 
a gente fica sem orientação. O PAR está lá no sistema e a gente aqui 
(Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 
11/02/2015, grifos nossos). 
 
 
A assistência do MEC se deu em alguns momentos, principalmente em 
parceria com a UFMA e UEMA menos o Estado. Mais uma universidade 
esteve presente e o MEC estava presente. O acompanhamento da equipe era 
do PARÁ, e depois a UFMA e UEMA tiveram. E hoje a UEMA é atualmente 
mais presente no acompanhamento, na assessoria (Coordenadora Local do 
PAR de Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/04/2015, grifos nossos). 

 

A assistência técnica prevista nas Resoluções nº 29/07, nº 47/07, nº 14/12 e 

Decreto nº 6.094/07 seria a forma da União ajudar os subgovernos nacionais na 

implantação da política, porém, as entrevistas dos Técnicos do MEC e dos Coordenadores 

Locais situam que a assistência não ocorreu conforme as normativas, o que fez as 

SEMEDs executarem uma política que foi a elas superimposta, sem um critério técnico 

de implantação que desse maior qualidade e mesmo interdependência entre os 

subgovernos nacionais, atuando em uma falta de coordenação cooperativa na gestão da 

educação.  

A falta de cooperação técnica também foi destacada pelos 04 (quatro) 

Secretários Municipais de Educação, os quais evidenciam que quando os seus municípios 

precisaram de uma assistência maior para saber como encaminhar determinadas ações 

pactuadas não foram atendidos pelo governo federal ou o estadual, ficando estas sem 

saber como agir. Rompeu-se com isto as IGRs que deveriam ser, segundo Elazar (1987, 

p.17, tradução nossa): “ [...] modos e meios particulares de operacionalizar um sistema 

de governo – [...] num sistema federal –, modos e meios que envolvem amplas e contínuas 



237 

relações entre os governos federal, estadual e municipal ou qualquer combinação 

possível”125. 

Como as SEMEDs pautam sua gestão educacional a partir das ações e 

subações escolhidas por meio do Guia Prático de Ações, acabam perdendo o lugar da 

cidadania e democracia que lhe são próprias. No arranjo de um federalismo cooperativo, 

a cooperação deve estar presente tanto na sua origem quanto no seu desenvolvimento (nas 

IGRs entre os participantes) na execução de uma política pública (ELAZAR, 1984; 

WRIGHT, 1978).  

Esta característica não foi efetuada dentro do PAR quando da sua formulação 

e execução, inibindo a formação de arenas políticas cooperativas entre os subgovernos 

nacionais. Aspecto destacado pelos entrevistados quando questionamos sobre quem fez o 

assessoramento para o município na elaboração do PAR: 

 
 
Os documentos que nos subsidiaram foram os documentos ofertados pelo 
Ministério. Ele coloca o guia para elaboração do PAR, nós baixamos e 
fomos estudar. Tanto é que depois, observando nós vimos algumas 
incoerências que foram cometidas, mas... por não conhecer com propriedade 
o processo, hoje eu acredito que elas não seriam cometidas, para nós hoje já é 
bem mais claro (Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA. 
Entrevista concedida em 02/02/2015). 
 
 
Nós tivemos uma visita do pessoal do MEC e depois disto, nós tivemos um 
encontro com uma equipe do Estado. Nós, até 2008. Que é a primeira versão 
dele. Aí depois de 2008 nós não estávamos mais. De 2009 a 2012 acredito que 
eles tenham tido alguns encontros (Secretária Municipal de Educação de 
Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 11/02/2015, grifos nossos). 

 

Pelas argumentações apresentadas, mesmo sendo uma ação fragmentada a 

presença da União foi pontual para a implementação da política e mais fracamente o 

governo estadual. Ao se apresentar fragmentada não foi suficiente para os municípios 

conhecerem com propriedade o processo, o que talvez levou as SEMEDs pesquisadas não 

adotarem de todo a forma gerencial sugerida ou mesmo mudar sua prática de gestão, 

criando um conflito gerencial que pende mais para o hibridismo na gestão educacional 

destas.  

Ao analisar a gestão educacional do PAR a partir das entrevistas com os 04 

(quatro) Secretários Municipais de Educação, os 03 (três) Coordenadores Locais do PAR 

                                                                 
125 “[...] particular ways and means of operationalizing a system of government – [...] a federal system – 
ways and means that involve extensive and continuing relations among the federal, state, and local 
governments or any combination thereof”. 
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e 02 (dois) Técnicos do MEC, argumentamos que o PAR não deixa de pretender uma 

articulação governamental, mas acaba por não efetivá-la em termos de execução.   

É neste sentido que o PAR recentraliza a gestão educacional nas mãos do 

governo federal com nível acentuado de centralização das decisões em termos de política 

educacional nas suas dimensões intergovernamentais, ocasionando tensões entre os 

subgovernos nacionais. O PAR, dentro do padrão das relações intergovernamentais, visa 

a descentralização da sua execução enquanto política pública, mas não deixa espaço para 

que as SEMEDs desenhem e instituam sua forma e concepção de gestão educacional.  

Pautado em um federalismo cooperativo de IGR interdependente, a proposta 

de gestão educacional a seguir deveria ser a não centralização que preconiza a não 

existência de um centro de poder. As concepções e práticas desenvolvidas pelas SEMEDs 

pesquisadas são pautadas no PAR, portanto, apresentam em parte aspectos gerenciais. A 

gestão das políticas e programas são apenas aquelas permitidas nele, constituindo-se um 

center-constraining do governo federal no campo da gestão educacional. 

 

 

 

3.5 A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO NO MARANHÃO – A GESTÃO EDUCACIONAL DO PAR EM PAUTA 

 

 

 

O PAR, dentro das argumentações desta tese, é um instrumento técnico 

pensado para viabilizar a consecução das ações propostas no PDE/PMCTE, se utilizando 

de ações e subações que objetivam estruturar e organizar a gestão educacional proferida 

pelas SEMEDs a partir da gestão de resultados. Nele, há uma contradição basilar: ao se 

caracterizar um mecanismo center-constraining traz o risco de incorrer em duplicidade 

de ações, pois existe nos municípios pesquisados uma equipe que pensa o PME e outra 

equipe que pensa as ações do PAR completamente desarticuladas.  

Este é um contraditório, visto que em um federalismo cooperativo de IGR 

interdependente a articulação entre as partes se constitui na forma mais adequada para 

sugerir e propor políticas públicas, buscando a compatibilização de valores e interesses 

políticos (PIERSON, 1995; ELAZAR, 1987; ARRECHTE 2004; ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007; LIJPHART, 1999; WRIGHT, 1978).  
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O que percebemos na implementação é que ele, nos municípios pesquisados, 

incorpora um caráter técnico do planejamento. Embora seja um instrumento importante 

para os municípios pensarem suas ações, em grande parte, a ações desenvolvidas são mais 

voltadas para o preenchimento de dados para atender o sistema no SIMEC, sendo as 

SEMEDs executoras do que foi planejado pelo governo federal. Visando analisar como 

as SEMEDs organizaram e estruturaram sua gestão educacional destacamos nesta seção 

como ocorreu este processo.  

Nesta pesquisa foi questionado sobre a estrutura e organização, bem como a 

gestão de políticas e programas pela Secretaria de Educação constantes do Plano de Ações 

Articuladas do Município. Segundo os 03 (três) Coordenadores Locais e 04 (quatro) 

Secretários Municipais de Educação a gestão de políticas e programas ocorre pela 

implementação de informações no SIMEC, seu trabalho é apenas alimentar o sistema: 

 
 
Eu estou tentando lembrar para poder te responder isto aqui. Olha só, de acordo 
com as subações a gente vai preenchendo o diagnóstico e o próprio sistema 
gera subações. A partir daí a gente foi observando aquilo que a gente realmente 
precisa. Com relação às nossas, aquelas que a gente pensa para inserir o PAR 
não dá esta abertura. A gestão de políticas e programas feitos pela SEMED são 
somente as que o PAR permite. Mas a gente só preenche aquilo que está 
solicitando. A gente não tem como mudar nada. É meio engessado 
(Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA. Entrevista concedida 
em 02/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Essa parte de execução de obra, geralmente a parte administrativa da prefeitura 
quem faz esse trabalho. O trabalho que cabe a nós é alimentar o sistema, 
acompanhar, ver se tem alguma demanda, mas as demais ações não ficam na 
secretaria de educação, não vou dizer que ficam porque não ficam 
(Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 
11/02/2015, grifos nossos). 
 
 
Na verdade o planejamento do PAR, neste formato que ele é hoje foi feito por 
uma outra equipe na gestão. E quando nós retornamos, nós fomos só adequar. 
Atualizar algumas informações de diagnóstico do Município e priorizar aquilo 
que já estava definido lá pela equipe anterior. E de alguma forma já fomos 
beneficiados por algumas ações que foram encaminhadas e outras que foram 
reestruturadas (Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. 
Entrevista concedida em 12/02/2015). 

 

Não há, analisando as falas, reflexão sobre o que é a proposta de estrutura e 

organização que o PAR impõe às SEMEDs. Elas apenas executam de acordo com as ações 

e não pensam sobre a mecanicidade ou estrutura de gerenciamento advindo do PAR, pois 

o próprio sistema se encarrega de “pensar” o que é melhor para os municípios, qual ação 

deve ser adotada, na verdade “a gente não tem como mudar nada”.  
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Esta redução do PAR a uma perspectiva técnica gerencial se apresenta de 

forma latente nos municípios pesquisados. É um dos desafios que precisa ser trabalhado 

melhor: como atuam as comissões de elaboração do PAR nos municípios? Quando 

procuramos as SEMEDs para pesquisar a gestão educacional a partir do PAR fomos 

apresentados a um técnico que é responsável pelo mesmo.   

Ele é um planejamento amplo que deveria ser das SEMEDs e não uma ação 

pontual do governo federal. Um planejamento que se propõe participativo, teria que 

possuir representações de várias instâncias na sua elaboração, implementação e avaliação, 

o que iria caracterizar um federalismo matricial onde o centro de tomada de decisão é 

partilhado entre as três esferas governamentais (ELAZAR, 1987). 

O resultado do processo de planejamento baseado no compartilhamento de 

decisões é que deveria ser alimentado no SIMEC, e não como acontece hoje: as ações e 

subações desarticuladas às reais demandas municipais é que são alimentadas na 

plataforma, como se só existissem elas enquanto parâmetro de gestão educacional. Com 

estes aspectos destacamos que o PAR ainda tem muitas limitações para se pensar, 

tangente ao processo de acompanhamento e avaliação que fracamente ocorre nas 

SEMEDs partícipes desta pesquisa, conforme evidenciado anteriormente nas 

interlocuções. Isto traz a discussão da participação126.  

Não se pode propor o planejamento da gestão educacional enquanto política 

pública (que fuja de uma perspectiva técnica) sem contemplar a questão da participação.  

No próprio documento que orienta o PAR (Decreto nº 6.094/2007), o planejamento deve 

ser realizado por uma comissão técnica local constituída por sujeitos do segmento social, 

uma representatividade relativamente ampla dentro da qual seriam pensadas quais metas 

e ações que iriam ser priorizadas.  

Em virtude de ter sido superimposto aos subgovernos nacionais, a 

participação prevista para fazer parte da estrutura e organização das SEMEDs no âmbito 

da gestão educacional fica inexistente na estrutura e organização das instituições 

pesquisadas, conforme os 04 (quatro) Secretários Municipais de Educação e os (03) 

Coordenadores Locais. Ao questionarmos sobre o funcionamento do Comitê Gestor do 

Plano de Ações Articuladas as entrevistas situam que: 

 

                                                                 
126 Conforme Dublante (2011, p.63) “[...] a participação é um direito da sociedade, tendo em vista que a 
escola pública é mantida com os recursos da tributação e de outras fontes de financiamento, produtos do 
trabalho socialmente realizado”. 
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Não é só em Presidente Vargas não, tem aquela questão de comodismo. 
Dificilmente as pessoas querem ler. Nós temos diretores e supervisores 
também e muitos fazem parte desta equipe local, mas eles não têm a 
preocupação de abrir o sistema ou buscar informação sobre aquilo que eu estou 
fazendo parte. O Comitê não funciona, eles não se reúnem, quem reúne sou 
eu que vou falar do PAR, com um ou dois que vão, mas esta questão de sentar, 
foi até colocado no calendário escolar, só que não teve esta questão de reunir 
(Secretário Municipal de Educação de Presidente Vargas/MA. Entrevista 
concedida em 07/02/2015, grifos nossos). 
 
 
A gente seguiu o que era exigido no perfil do Comitê e reunimos lá no início. 
De um tempo para cá nós não temos participado. Agora assim, eu não sou uma 
gestora centralizadora. Então o técnico/coordenador do SIMEC, realiza 
algumas atividades e nem todas eu participo, porque eu acho interessante não 
parar a Secretaria. Então algumas atividades, algumas providências e 
encaminhamentos, ele mesmo...te dizer um cronograma de quantas vezes eles 
reuniram depois deste primeiro momento, eu não posso te dizer exatamente. 
Porque eu sempre oriento que eu não preciso estar em tudo para as coisas 
caminharem (Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. 
Entrevista concedida em 12/02/2015). 

 

O PAR foi pensado para ter uma gestão educacional participativa127 por meio 

da instituição do Comitê Local que teria por função fazer o controle social das ações, de 

modo que ao ter o acompanhamento das ações, a gestão por resultados pudesse ser 

efetivada dentro das SEMEDs, mas pelas entrevistas não se visualiza o controle social 

sendo efetivado na estrutura destas instituições para a gestão educacional. Neste caso, fica 

difícil ter uma coordenação em virtude das próprias SEMEDs possuírem pouca cultura 

política de participação ou mesmo democracia. 

O pensamento do Secretário Municipal de Educação de Presidente 

Vargas/MA expõe algo basilar: a falta de interesse dos coparticipantes do PAR. Aquilo 

que o entrevistado denomina de comodismo pode ser analisado sob o prisma da 

participação coercitiva exposta ao analisarmos as normativas do PAR no capítulo 2. Nos 

04 (quatro) municípios pesquisados, a gestão participativa não foi efetivada com a 

implantação do Comitê Gestor, o mesmo não chegou a “interferir” na organização da 

gestão nas SEMEDs, é inoperante. 

Outro ponto a ser observado é a interferência do PAR na estrutura e 

organização destas instituições. Na visão dos Técnicos do MEC ele interfere no modelo 

de gestão das Secretarias Municipais de Educação fazendo com que estas instituições 

                                                                 
127 O PAR é na realidade um planejamento multidimensional da política de gestão educacional previsto 
para ser executado pelos municípios em adesão em um prazo de 04 (quatro) visando estruturar e organizar 
as SEMEDs e inclui em seu formato a modelagem da gestão administrativa, pedagógica e infraestrutura 
destas. Por ter esta característica ele não pode ser considerado pelos subgovernos nacionais como uma 
simples forma de adquirir recursos via União. 
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possuam papel de executoras de políticas do governo federal. Ao serem questionados 

sobre a possibilidade desta política intervir na estrutura e organização das SEMEDs, 

evidenciam que: 

 

Pode interferir. Na verdade porque a realidade da constituição do Comitê 
Gestor da própria organização da Secretaria, quando um município tem uma 
preocupação ele pode mudar a própria estrutura de funcionamento da gestão 
da secretaria municipal (Técnico A/MEC. Entrevista concedida em 
29/01/2015). 
 
 
Para mim um papel de executoras, meras executoras de uma política 
educacional pensada por outros. Eu não vejo um papel ativo no sentido de 
que as Secretarias pensaram e discutiram esse modelo. Eu vejo muito mais 
como um modelo imposto, e o papel mesmo das Secretarias de executoras 
mesmo. De garantir que essas ações sejam desenvolvidas. Os técnicos do 
MEC, acho mais distantes mesmo. Para mim na verdade quando eu disse que 
interfere no modelo de gestão, a leitura que faço é que as Secretarias, os 
modelos que elas têm de gestão é o modelo que vem do MEC. Vamos dizer 
que elas mantêm o modelo e trazem outros instrumentos para implementação 
do modelo, porque antes do PAR as secretarias estaduais e municipais 
executavam ações do MEC, os programas do MEC. E os programas do MEC 
também estão pautados nesse modelo gerencial. Modelo de gestão gerencial 
mesmo e os próprios técnicos. (Técnica B/MEC, entrevista concedida em 
05/02/2015, grifos nossos). 

 

Pelas argumentações da Técnica B/MEC, o PAR acaba tendo uma restrição 

do planejamento em um nível meramente técnico, levando-nos a questionar: o que é o 

planejamento no PAR? O que é gestão educacional no PAR? A resposta: é preencher o 

SIMEC.  Desvirtuando completamente o significado de planejamento e de gestão da 

educação. Tomando a matriz cooperativa de federalismo pensada por Elazar (1987, 1995, 

1994), o planejamento de políticas públicas cooperativas deveria trazer a discussão das 

metas dos municípios.  

Se o federalismo é um continum que possui path dependence marcada por 

processos de centralização e descentralização, é este continum, path dependence que nos 

permite contemplar as variações institucionais do federalismo, superando formas rígidas. 

Ao ser pautado em um mecanismo center-constraining, o PAR nos faz ponderar: em que 

medida o federalismo brasileiro garante autonomia aos subgovernos nacionais no 

processo de gestão educacional?  

Avaliamos que o PAR não traz autonomia dos subgovernos, é caracterizado 

pela restrição do poder dos entes federados, invertendo a lógica de um federalismo 

cooperativo, em que as ações do centro estariam restringidas pelos subgovernos. O que 

seria um real center-constraining a partir de Stepan (1999), um modelo matricial, não 
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centralizado a partir de Elazar (1987) ou mesmo um modelo de autoridade 

interdependente com Wright (1978) e consensual segundo Lijphart (1999).  

Este caráter center-constraining do PAR pode ser observado quando se 

propõe estruturar e organizar a gestão educacional das SEMEDs. Ele não foi uma política 

pensada e dialogada com estados e municípios. Ao chegar pronto para as SEMEDs 

executarem suas ações e subações, os coparticipes não o têm como parte de sua realidade 

local. Ele traz os aportes advindos da reforma de Estado empreendida a partir de 1995 no 

Brasil, em que a responsabilização dos subgovernos nacionais cresceu no âmbito da 

educação. A gestão educacional ficou centralizada nas mãos do governo federal e sua 

execução descentralizada aos estados e municípios que possuem parcos recursos.  

Este ponto talvez explique esta falta de interesse em gerenciar e acompanhar 

o PAR enquanto política de um regime colaborativo para a gestão educacional nos 

subgovernos nacionais. Por outro lado, as SEMEDs admitem que o PAR, mesmo sendo 

técnico na forma de pensar a gestão educacional, apresenta pontos positivos, conforme 

argumentos dos entrevistados nos itens anteriores deste capítulo. 

Da forma como se apresenta para estruturar e organizar a gestão educacional, 

nota-se que ele se deu dentro das SEMEDs de modo rápido. Como uma exigência para os 

municípios que deveriam constituir seus Comitês Locais, realizar diagnóstico, quantificar 

os dados do diagnóstico em um prazo curto de dois a dez dias. Argumentamos que 

ninguém faz um macroplanejamento da gestão educacional em um prazo tão curto como 

foi feito com o PAR, deixando-o com um caráter técnico no qual uma pessoa fica 

responsável por suas ações.  

Constatamos que no início de sua implantação no Maranhão, foi cooperativo 

para a gestão educacional, visto que o governo do estado direcionou suas ações para os 

municípios como algo positivo: 

 

O Plano de Ações Articuladas estava iniciando no país inteiro. O governo do 
estado mandou um grupo para Brasília. O próprio governo do estado assinou 
na época o termo de compromisso “Todos pela Educação” e incentivou que 
todos os municípios assinassem o termo de compromisso “Todos pela 
Educação”. Na verdade dos estados da Federação o Maranhão foi o primeiro 
em que os 217 municípios assinaram o termo de compromisso “Todos pela 
Educação”. Então eu vi toda essa articulação mesmo, junto ao Ministério da 
Educação. A assessoria recebia recursos do próprio FNDE através do plano de 
trabalho anual. O governo do estado dava as diárias para equipe poder ir aos 
municípios e geralmente se passava dependendo da realidade do município 3 
(três) dias em cada município para tentar elaborar o diagnóstico do plano de 
ações articuladas (Técnico A/MEC, entrevista concedida em 29/01/2015).   
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O plano de ações articuladas no estado foi uma mobilização que o MEC fez 
com todos os setores que eram vinculados, que iriam pensar nessas ações. 
Então todos os setores foram mobilizados. Quando falo em processo, eu digo 
assim processo: houve momentos contínuos? Permanentes? Não vejo isto no 
processo de adoção tá. Vejo momentos pontuais, sobretudo para nós que 
estávamos ali. Como dizer na frente? Na condição de técnico para implementar 
essas ações (Técnica B/MEC. Entrevista concedida em 05/02/2015). 

 

Mesmo com este movimento em prol da articulação entre governo do estado 

e municípios, destacado pelo Técnico A/MEC, a experiência em termos de planejamento 

do PAR não pode ser considerada bem sucedida128. No argumento apresentado pelo 

Técnico A/MEC observamos um prazo de três dias para elaborar um planejamento da 

gestão educacional pelas SEMEDs, o que é quase impossível se pensarmos nas ações que 

envolvem a gestão educacional. Esta característica de aligeiramento das ações fez 

algumas SEMEDs não se sentirem responsabilizadas em adotar a forma de estrutura e 

organização da gestão educacional do PAR: 

 

A gente tem realizado as ações que o município já vinha realizando enquanto 
ações suas. Quando a gente pensou o PAR, a gente pensou muito nisto. 
Conselho Municipal já era uma necessidade do município antes do PAR. A 
gente tem feito o cronograma da gente. Como eu disse anteriormente nós não 
nos sobrecarregamos em ah... tem que planejar porque o PAR nos faz ter ações. 
(Secretária Municipal de Educação de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida 
em 12/02/2015). 

 

Este aspecto evidencia que o PAR não está totalmente institucionalizado nas 

SEMEDs, se estivesse observaríamos uma continuidade de pensamento na adoção de sua 

forma para a gestão educacional. Esta não continuidade de pensamento revela um aspecto 

próprio do federalismo brasileiro que é a fragmentação das políticas educacionais, o que 

dificulta muito a coordenação deste processo de ações articuladas pensadas para serem 

desenvolvidas.  

O PAR nos municípios pesquisados, com exceção de Vargem Grande/MA e 

Cantanhede/MA, fica restrito aos técnicos responsáveis por alimentar a plataforma 

SIMEC, não tendo este técnico condições de articular todo um grupo de ações que é o 

PAR. Embora se proponha gerencial e primar por resultados, a gestão educacional do 

                                                                 
128 Camini (2013) pensa diferente de nossas argumentações. Para a autora o governo federal mesmo levando 
em consideração a responsabilidade de estados e municípios na oferta da educação básica, procurou via 
MEC procurou conduzir uma política de orientação e condução da educação básica tendo um papel de 
protagonista na definição de políticas educativas. Ao nosso ver, o que a União fez via MEC foi superimpor 
suas formas de gestão que não consideraram as peculiaridades locais. 
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PAR é desarticulada, mesmo ele sendo visto enquanto um mecanismo que contribui para 

direcionar a gestão educacional das SEMEDs: 

 

Eu vejo que ele contribui no sentido de que a partir do momento em que a gente 
vê as ações, a gente pode direcionar melhor o nosso fazer em termos de Gestão 
da Secretaria de Educação. Todavia, essa contribuição ela barra em alguns 
pontos. Por exemplo, a não execução do PAR por parte de alguns, do próprio 
Ministério (Coordenadora Local do PAR de Vargem Grande/MA. Entrevista 
concedida em 02/02/2015). 

 

Apesar do envolvimento dos Secretários Municipais de Educação, pelo 

menos nos subgovernos pesquisados, com o PAR, esta questão da articulação para o 

desenvolvimento da gestão educacional deve ser pensada com mais atenção e coordenada 

com muito cuidado pelas SEMEDs. Isto garantiria a continuidade do PAR enquanto 

política federativa pautada na colaboração129, no desenvolvimento de uma gestão 

educacional mais participativa e menos gerencial.  

O PAR reduzido a uma dimensão técnica tem sido empobrecido nos seus 

objetivos, não conseguindo criar a gestão que se propôs: gestão de resultados. A falta de 

ação coordenada do governo federal no PAR faz alguns não terem ânimo para 

desenvolver uma gestão educacional mais estruturada e organizada a partir dele: 

 

A gente fica até frustrado, assim de estar na Secretaria de Educação sem poder 
opinar. Sem poder dizer como ficaria melhor essa ação aqui. Você não pode... 
Aquela coisa: você participa, você está presente, mas as decisões você não 
toma. Não, ele não tem modificado. Essas ações articuladas elas não têm sido 
articuladas, não tem acontecido articulação. Eu creio que se continuar desse 
jeito o PAR, ele não vai ajudar muito, ficará obsoleto, vai ser uma política a 
mais para se gloriar. Passa nos meios de comunicação que está acontecendo... 
Não acontece tanto assim não.  Mas é assim que funciona, o PAR tem o nome 
bonito, ele começou bonito, aqui ele não tem resolvido muita coisa 
(Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista concedida em 
11/02/2015). 

 

A exposição do Coordenador Local do PAR em Palmeirândia/MA revela que 

as políticas superimpostas acabam sendo gerenciadas dentro das SEMEDs sem uma 

coordenação e articulação. É uma usurpação da tomada de decisões, de modo que as 

pessoas que executam o PAR o fazem de forma mecânica e sequencial, baseadas nas 

planilhas a serem preenchidas e alimentadas no SIMEC.  

                                                                 
129 Para Burgess (2006) a vida social é naturalmente federal, assim a estrutura de uma instituição independe 
de certa forma dos arranjos institucionais, pois não há federação sem federalismo. 
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Os resultados não são animadores em termos estruturais e pedagógicos em 

virtude da falta de conhecimento técnico para fazê-lo acontecer de forma gerencial, o que, 

segundo o entrevistado, fará o PAR se tornar algo obsoleto. Mesmo as SEMEDs buscando 

contemplar as ações previstas no Plano de Ações Articuladas nas quatro dimensões a 

gestão por resultados do PAR não consegue ser efetivada na íntegra, conforme se observa 

nas entrevistas quando questionamos sobre a contemplação das ações previstas no Plano 

de Ações Articuladas nas quatro dimensões pela Secretaria de Educação130, onde nem 

sempre as ações pactuadas possuem êxito: 

 

Na verdade, a gente se esforçou para complementar as quatro, mas eu acredito 
que não. Acredito que a gente não fez o trabalho como realmente tem que ser 
feito. Mapeamento? Nós temos, a gente imprimiu todas as ações que já 
existiam e as que a gente traçou e nós começamos a verificar o que a gente 
estava conseguindo contemplar. A gente percebeu quase tudo é do Governo 
Federal ou o Governo Federal desenvolve ou fica sem acontecer porque 
quando nós íamos marcando, e aí a gente ia vendo que uma ação que 
dependia só do município tinha muita dificuldade de executar, então sempre 
priorizou-se as ações do regime de colaboração ou então a maior 
contrapartida do Governo Federal e muito do que foi feito até hoje não foi 
contemplado (Coordenador Local do PAR de Palmeirândia/MA. Entrevista 
concedida em 11/02/2015, grifos nossos). 
 
 
SIM. 50% das ações foram realizadas, graças à parceria e 
acompanhamento. E assim, é porque não é só no Maranhão, mas em nível 
Brasil existe um problema muito sério nessa questão de planejamento, é 
uma questão cultural. Mas esse documento ele tem toda informação do que 
seria, que atividade seria realizada naquela escola. Então, temos um controle, 
que inclusive esse controle ele foi fornecido pela UEMA  (Coordenador 
Local do PAR de Cantanhede/MA. Entrevista concedida em 24/04/2015, 
grifos nossos). 
 
 
Ainda não. As dificuldades. Às vezes parece que o Município trabalha para o 
Estado (Nação). São tantas as demandas que a gente tem que cumprir que o 
tempo às vezes passa e você não consegue (Coordenador Local do PAR de 
Vargem Grande/MA. Entrevista concedida em 02/02/2015, grifos nossos). 
 

 

Na SEMED do município de Cantanhede/MA, o PAR tem mais 

acompanhamento na execução de suas ações e foi incorporado como estrutura e 

organização do planejamento da gestão educacional, fundido com a forma de planejar 

proferida no município. Mesmo sendo o elemento principal de gestão educacional neste 

município, o PAR só conseguiu obter 50% (cinquenta por cento) de suas ações efetivadas 

com sucesso.  

                                                                 
130 A questão foi realizada somente com os Coordenadores Locais visto que são eles quem implementam e 
executam as ações no SIMEC. Mexem diretamente no sistema. 
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Ainda assim, a forma de controle destas ações não foi pensada pelo 

município, dando-se a partir do fornecido pela UEMA, que se constitui no modelo 

previsto pelo PAR a partir do site do SIMEC. Esta forma mais gerencial tenta ser 

empreendida pelas SEMEDs na esperança de obter maior performatividade. A 

performatividade começa a ser adotada pelas SEMEDs de modo a integrar sua estrutura 

e sua forma de organização, pois elas perceberam que “quase tudo é do Governo Federal” 

e caso não estruturem e organizem sua gestão a partir do PAR a ação “fica sem acontecer”, 

por isto priorizaram “as ações do regime de colaboração” e modelaram sua gestão, 

conforme evidenciado no quadro 8. 

 

 

Quadro 8 – Subações para a gestão educacional a partir do PAR no município de 

Vargem Grande/MA131 

 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Vargem Grande/MA (2015).    

 

                                                                 
131 Colocamos uma tarja no nome do responsável pela ação para preservar os sujeitos da pesquisa. 
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Por não ser uma forma usual nas SEMEDs, a gestão de resultados prevista no 

PAR, nos municípios de Cantanhede/MA e Vargem Grande/MA, aos poucos vai tomando 

forma, mesmo existindo as divergências quanto a seu formato. A partir do planejamento 

da SEMED de Vargem Grande/MA para a dimensão de formação, percebemos a 

preocupação em assegurar a execução das ações e subações aderidas, mas nem todas 

conseguem ser implementadas (por exemplo, a não qualificação dos conselheiros 

municipais). Há uma correlação no PAR entre qualidade da educação e o IDEB que para 

ser alcançada deve haver sequência de ações, conforme se vê no relatório de subações do 

PAR da SEMED de Vargem Grande/MA.  

Considerando que os subgovernos nacionais do Brasil possuem pouca 

experiência no planejamento da gestão educacional, pouco acesso aos dados de sua 

própria rede, pensar que as SEMEDs irão se fortalecer na questão do planejamento da 

gestão educacional, tendo como referência somente o PAR, empobrece o direcionamento 

do planejamento municipal para políticas educacionais voltadas a uma gestão educacional 

que reflita as necessidades do município.  

Este caráter do PAR traz à tona o impacto do federalismo para as políticas 

públicas, demandando uma questão de reciprocidade entre os entes federados. Sabemos 

que o federalismo amplia a representação de interesses, mas também deve ser observado 

que quanto mais participantes em termos de representatividade os custos para a tomada 

de decisão se elevam, dificultando a governabilidade de políticas como o PAR, pois uma 

democracia federativa deve conciliar o princípio da maioria (LIJPHART, 1999). 

O federalismo importa para as políticas públicas, as políticas públicas 

importam e afetam as formas federativas (PIERSON, 1995; ELAZAR, 1987; OBINGER 

et.al., 2005). O PAR é uma política pública pautada no federalismo cooperativo que nos 

mostra que quando não há a reciprocidade entre os subgovernos nacionais torna-se 

obsoleto, sem sentido ou mesmo mecânico.  

Não se pode olvidar que enquanto política pública pode afetar a forma de 

gestão educacional realizada nas SEMEDs. Observando as discussões sobre a 

compreensão do Plano de Ações Articuladas enquanto política educacional feita aos 

entrevistados, esta característica é destacada do seguinte modo: 

 

Na verdade, enquanto política em si não, mas um conjunto de ações que 
podem colaborar como o desenvolvimento das políticas nos municípios. Eu 
vejo o Plano de Ações Articuladas como um grande diagnóstico da realidade 
educacional dos municípios, com o objetivo de fazer com que esses municípios 
melhorem seus indicadores educacionais, a partir de ações propostas dentro do 
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rol do Ministério de Educação (Técnico A/MEC. Entrevista concedida em 
29/01/2015). 
 

 

O pensamento do Técnico A/MEC coaduna com as argumentações da 

literatura internacional (LIJPHART, 1999; RIKER, 1964; DYE, 1990; PIERSON, 1995) 

quando postula a dificuldade de se pensar o PAR como política pública de reciprocidade 

entre os entes federados para a realização de uma gestão educacional pautada na 

qualidade, tanto requerida e perseguida pelas normativas que o compõem enquanto 

política institucionalizada pelo governo federal, pois a questão da qualidade da educação 

fica restrita somente às ações que são pautadas como essenciais.  

A pesquisa realizada nos 04 (quatro) municípios também direcionam para o 

aspecto destacado pelo Técnico do MEC em que colocam o PAR como definidor da 

estrutura e organização das SEMEDs no campo da gestão educacional, sendo que a forma 

pretendida por esta política conflita com a forma pensada pelas instituições pesquisadas, 

criando um hibridismo gerencial descoordenado e desarticulado. 

O PAR possui dentro do federalismo brasileiro uma função de center-

constraining, limitando os poderes intermediários que não podem decidir sobre a 

alocação de recursos provenientes para a gestão educacional que prime pela qualidade 

educacional baseada na realidade local de cada subgoverno nacional. 

De forma a finalizar as argumentações deste capítulo, defendemos que para 

pensar as questões teóricas do PAR, o planejamento da gestão educacional como política 

pública deve ser retomado enquanto fio condutor de suas ações, desde que sejam pautadas 

na realidade local dos subgovernos nacionais. A participação é basilar em uma política 

federativa baseada na cooperação e em IGRs interdependentes. É necessário pensar em 

que medida ele consegue envolver as diferentes instâncias neste processo de 

planejamento da gestão educacional dentro das SEMEDs. 

É preciso pensar ainda como o PAR pode se institucionalizar como 

metodologia de planejamento, como um instrumento para se organizar e estruturar a 

gestão educacional dentro dos municípios brasileiros. Mostramos que o PAR segue um 

modelo de gestão de resultados que não dá possibilidades de diálogos e discussões sobre 

as reais necessidades dos subgovernos nacionais no campo da gestão educacional.  

Foi possível ver que ele é uma política superimposta aos entes federados que 

se choca com os antigos formatos de gestão das SEMEDs, que não possuem em sua 

grande maioria capacidade técnica e institucional para desenvolvê-lo da forma como foi 
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planejado pelo MEC. Apesar de se pretender gerencial e se basear na competitividade, 

possui um ponto fraco que é o problema da ação coletiva, denominado de race to the 

bottom, onde a provisão para políticas sociais ainda é pouca e não atrativa para seus 

executores.  

No caso do PAR, os investimentos são observados somente para a dimensão 

da infraestrutura, deixando as dimensões pedagógicas sem investimento. Mesmo 

possuindo em suas normativas uma característica colaborativa, o que ocorreu com o PAR, 

no estado do Maranhão, foi o desenvolvimento de ações center-constraining da União 

para os subgovernos nacionais, invertendo a lógica proposta por Stepan (1999).  

Com o PAR, o governo federal mostrou que a União não é uma democracia 

constrangida por seus entes federados e que seu federalismo é incompleto e contraditório, 

pois não há uma equalização horizontal e nem vertical das IGRs. Cada um dos entes 

federados jogaram o seu jogo a partir da armadilha da decisão conjunta, mas no final, o 

que se observou foi que o governo federal no campo da gestão educacional é a demos 

constraining do federalismo brasileiro, baseia-se em um modelo de coalização, de 

autoridade dependente, contradizendo os aportes e a douta norma da Constituição Federal 

de 1988 que se propõe interdependente em seu federalismo.  

Esta proeminente contradição leva os subgovernos nacionais a terem o PAR 

como elemento de barganha e não uma real proposta para a gestão educacional de 

federalismo cooperativo, criando um hibridismo na gestão educacional das SEMEDs 

pesquisadas que ora pende para o gerencial, ora para o burocrático, ora para a 

desarticulação total na execução das ações pactuadas, a path dependence brasileira em 

termos de política educacional com o PAR persiste. 
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************************* CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

OU PODE ACONTECER QUE EU NADA SAIBA DE UMA INSTITUI ÇÃO 

ACERCA DA QUAL EU JULGO SABER TUDO 

 

 

 

Esta tese analisou a gestão educacional das Secretarias Municipais de 

Educação em municípios maranhenses a partir do PAR (2007-2011), evidenciando o 

papel da União nesta política. Para tanto, elegeu como hipotético: que o governo federal 

brasileiro não é uma democracia constrangida (demos constraining) em relação aos 

subgovernos nacionais, o que o faz legislar em primazia políticas educacionais como o 

PAR que interfere na gestão educacional dos subgovernos nacionais, transformando-os 

em meros executores. Neste sentido, o PAR cerceia a autonomia destes e superimpõe a 

gestão por resultados como parâmetro para a melhoria da qualidade da educação. O PAR 

não efetiva a gestão por resultados e nem as SEMEDs conseguem propor sua própria 

gestão educacional, criando um hibridismo que ora pende para o gerencialismo e 

performatividade, ora para a burocracia, ora para total atuação descoordenada e 

desarticulada.  

Este hipotético foi confirmado a partir de outro, eleito como forma de analisar 

o federalismo brasileiro e gestão educacional proferida pelas SEMEDs com a adoção do 

PAR: o federalismo brasileiro é incompleto, recaindo na armadilha da decisão conjunta 

(jogo de empurra), sendo o PAR uma arena de negociações conflitante entre União e 

subgovernos nacionais. Esta arena de negociações com a adoção do PAR pelos 

municípios traz para estes o jogo de soma zero, em que não há efetiva colaboração entre 

as partes envolvidas. 

Com base nos dois hipotéticos centrais foi possível elaborar a tese defendida: 

Quando se trata de subgovernos nacionais (Secretarias Municipais de Educação) eles não 

possuem autonomia diante da hegemonia das políticas públicas de gestão educacional 

superimpostas pela União. Em suas articulações locais conseguem se estruturar de formas 

diferenciadas a partir de suas necessidades. A União, fortalecida após a reforma do Estado 

empreendida na segunda metade da década de 1990, engendrou políticas educacionais 
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que tendem a vincular os subgovernos nacionais a seus princípios por meio de uma gestão 

de cunho gerencial, como o Plano de Ações Articuladas (PAR) que possui proposta 

específica de gestão por resultados conflitante com as formas de gestão proferidas pelas 

Secretarias Municipais de Educação, acostumadas com uma lógica de gestão não 

gerencial, criando um hibridismo para a gestão educacional.  O PAR é uma arena política 

de negociações entre União e subgovernos na efetivação de um novo pacto federativo no 

Brasil, pautado em mecanismos demos constraining, que faz a path dependence do 

federalismo brasileiro não adotar o federalismo cooperativo. 

Esta tese defendida se anuncia a partir das análises realizadas sobre o 

federalismo enquanto a melhor forma de organizar o Estado. Nestas, observamos que a 

descentralização proposta pelo PAR não é a mais indicada para um federalismo 

cooperativo. O modelo de federalismo cooperativo requer IGRs interdependentes que 

pressupõem a adoção de uma matriz que se caracteriza pela não centralização da tomada 

de decisões.  

A tese se apoiou para a consecução das análises na literatura internacional 

sobre o federalismo, permitindo argumentar que o PAR enquanto política pública deveria 

ter um formato de matriz, que permitiria o compartilhamento federativo com base na 

negociação das relações intergovernamentais.  

A pesquisa teve o objetivo de dar uma visão geral sobre o conceito de 

federalismo evidenciando as contribuições da Ciência Política na análise das federações 

contemporâneas. As mudanças no pensamento político sobre o federalismo evidenciaram 

que não há um consenso em torno do termo, fazendo com que cada período histórico o 

Estado adotasse um tipo de concepção, mas, ao mesmo tempo, notamos a constante volta 

da path dependence brasileira.  

Foi necessário apresentar as tradições do federalismo em nível internacional 

e nacional a partir do conceito de path dependence, pois ele mostra as mudanças e o 

dinamismo do federalismo. Entendemos que o federalismo é uma forma distinta de 

organizar o poder político e estruturar o Estado. Contém, em sua forma política e 

administrativa, pelo menos dois governos que possuem determinada distribuição de 

funções e responsabilidades, além de sua interdependência política, as famosas IGRs.  

Ficou evidenciado neste estudo que o federalismo é uma estrutura de 

organização do poder do Estado em que é fundamental a natureza política das relações 

intergovernamentais, as quais se estabelecem a partir de cada nível de governo 

(horizontais ou verticais). Estas, por serem interdependentes, não se subordinam a outro 
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ente federado, o que garante a sua soberania. Por sua estrutura dual de autonomia política 

que os entes federados possuem, isto é, a capacidade de decidirem por si mesmos, 

conservam a fórmula self rule plus shared rule (autogoverno + governo compartilhado), 

um acordo entre as partes.  

A principal preocupação do modelo analítico adotado foi entender como o 

desenho institucional do Brasil sob a forma de federalismo promove ou não a 

interdependência e a tomada de decisão conjunta entre União e subgovernos nacionais. A 

matriz teórica adotada postula que o federalismo é, na realidade, a integração por meio 

da combinação de sistemas políticos que coexistem dentro de um todo maior. 

Para entender estas questões, buscamos o estudo da path dependence 

brasileira, no qual observamos que as ações para a gestão educacional e mesmo para o 

regime de colaboração se caracterizam por um continum centralização/descentralização, 

se fragmentando à medida em que os governos se alternaram no poder. Argumentamos 

durante o estudo que o modelo brasileiro desejou uma forma de compartilhamento entre 

os subgovernos nacionais, porém, a cooperação intergovernamental não foi definida na 

normativa constitucional.  

Mesmo com a reforma do Estado e a adoção da accountability e 

performatividade houve a primazia do Executivo federal nas relações 

intergovernamentais com a proeminência de um federalismo coercitivo. A douta norma 

do federalismo brasileiro sugere a adoção de um pacto colaborativo tanto na Constituição 

Federal de 1988 quanto nas normativas da LDBEN nº 9.394/69, PNE (2001-2010), 

FUNDEF, dentre as demais colocadas em análise, dando a entender que a partir delas o 

federalismo no Brasil seria mais colaborativo, algo que não ocorreu.  

Ao adotar a teoria do federalismo enquanto pacto pretendíamos, nesta 

pesquisa, valorizar o federalismo enquanto modelo que assegura os direitos e deveres dos 

subgovernos nacionais e que reflete a convivência plural no interior do Estado-Nação. É 

por este motivo que chamamos atenção para a compreensão do federalismo cooperativo 

a partir dos dispositivos constitucionais que ampliam ou restringem a relação entre os 

entes federados, destacando com isto o processo decisório que se dá a partir das IGRs. 

Observamos que os dispositivos constitucionais e as IGRs entre os entes federados são os 

dois elementos garantidores de sucesso do sistema federativo em qualquer país, isto é, os 

mecanismos demos enabling e demos constraining (ampliação ou restrição do poder). 

Nas análises deste estudo, com o advento do Partido dos Trabalhadores (PT) 

à presidência da República, este quadro não foi alterado, visto que as políticas 
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empreendidas continuaram a seguir o mesmo padrão de focalização adotado no governo 

anterior. Foi possível perceber que com a superimposição do PAR pela União, os estados 

(governos estaduais) ficaram na antessala do federalismo brasileiro não conseguindo 

instituir junto a seus subgovernos políticas públicas que atendessem às peculiaridades 

regionais: o PAR impôs uma participação coercitiva a estes. Ao analisar a gestão 

educacional das SEMEDs a partir do PAR verificamos que os subgovernos nacionais é 

quem são constrangidos em seu veto players (poder de decisão ou veto), tendo a União 

as regras que normatizam o Plano de Ações Articuladas.  

Esta superimposição nos remete a pensar: qual o papel dos estados e 

municípios dentro do pacto federativo? Como o PAR consegue articular as relações 

federativas, a cooperação federativa, se ele é um mecanismo center-constraining da 

União? A partir das análises efetuadas nesta tese podemos dizer que ele não consegue.  

Com as discussões realizadas, observamos que o PAR se propôs efetivar a 

chamada devolução de autoridade dentro da gestão educacional em que a flexibilidade 

gerencial é tornada requisito de desenvolvimento da educação no país. Ao “devolver” a 

autoridade aos subgovernos nacionais no campo da gestão educacional, notamos que o 

PAR, na chamada transição de governança, se reveste de formas gerenciais pautadas em 

performatividade e accountability para as SEMEDs que o executam. Por mais que as 

SEMEDs façam o diagnóstico pautado em sua realidade, e escolham as ações e subações 

no menu sugerido no Guia Prático de Ações, quando estas demandas chegam ao FNDE é 

ele quem define o que será ou não financiado.  

Neste formato, ele apresenta pouca variedade democrática, sendo utilizado 

conforme as atuais políticas gerenciais, que reduzem o caráter de democracia da gestão 

educacional presente na Constituição Federal e LDBEN nº 9.394/96 da federação 

brasileira. Com a análise das normativas do PAR, constatamos seu caráter de 

consumerism (satisfação do cliente) como estratégia para tornar os subgovernos nacionais 

mais eficientes e eficazes por meio da gestão de resultados, operando a descentralização 

das ações, mas não dos recursos que devem ser gastos conforme o pactuado no menu de 

ações e subações.  

Esta política está revestida da utilização do controle social enquanto 

instrumento centralizador do Estado na promoção do gerencialismo nas instituições de 

gestão da educação como as SEMEDs, não se traduzindo em melhoria da qualidade 

escolar conforme propõe. O formato adotado no PAR contraria os princípios de um 
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federalismo self rule plus shared rule ao se distanciar da capacidade da decisão conjunta 

dos subgovernos nacionais para garantir benefícios próprios e comuns mútuos.  

Assim, o continum evidenciado na teoria adotada pela tese para o federalismo 

não é o da centralização/descentralização. O que está em jogo em um sistema federativo 

é o comportamento dos entes federados no processo político (arena política) e a 

capacidade destes em garantir autonomia de decisão quanto à coordenação em nível 

nacional. 

A pesquisa nos mostra que a gestão educacional do PAR para as 04 (quatro) 

SEMEDs pesquisadas se pauta em mecanismos de controle e regulação aos subgovernos 

nacionais, impondo a estes a preocupação em atingir as metas esperadas. Afinal, o IDEB 

vem ranquear estes entes federados, e aquele que não atinge o IDEB proposto é taxado 

de mau gerenciador.  É por este motivo que na gestão educacional do PAR a maioria das 

ações dimensiona para o ajuste dos procedimentos de gestão praticados pelas SEMEDs, 

“garantindo” o êxito da política. 

Esta regulação e controle do PAR faz os entes federados pesquisados 

exercerem práticas clientelísticas que ele se propôs combater, acentuando as 

desigualdades locais conforme foi observado na entrevista do Secretário de Educação de 

Presidente Vargas/MA quando o mesmo destaca que ficava com “inveja” ao ver o 

município de Vargem Grande/MA ganhar as coisas pelo PAR, enquanto o seu município 

amargava uma longa espera para poder ter acesso aos recursos financiáveis. As entrevistas 

realizadas com o núcleo gestor do PAR desvelam que o processo de implementação desta 

política nos 04 (quatro) municípios foi resguardado de restrições pela União quanto à 

participação dos mesmos na tomada de decisões, quebrando o princípio de 

interdependência que rege o regime de colaboração cooperativo.  

Ademais as SEMEDs pesquisadas acentuam que a União só financiou as 

ações geradas na dimensão da infraestrutura deixando a parte pedagógica como demanda 

municipal. Analisamos que este é o grande gargalo da questão federativa no PAR: 

somente a infraestrutura é financiável, as outras dimensões ficam diluídas ou esquecidas 

em ações pontuais e dificilmente geram financiamento para sua realização.  

Este aspecto dá a impressão de que o PAR, para o governo federal, é uma 

máquina de fazer obras, composto de tijolo e cimento. As SEMEDs pesquisadas se 

mostram desacreditadas do modelo de cooperação do PAR. Desacreditam que ele possa 

ser um real modelo de gestão educacional que traga a qualidade da educação justamente 

porque ele não consegue avaliar e acompanhar as ações sugeridas.  
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Não podemos deixar de admitir que, com o PAR, o Brasil começa a ter uma 

maior relação inter federativa que quebrou as práticas paternalistas na provisão de 

recursos aos estados e municípios, mas, também, notamos que os municípios carecem da 

assistência técnica do MEC para efetuar as ações e subações. O que traz outra 

problemática aos municípios na efetivação do PAR enquanto modelo de gestão 

educacional: ele se propõe gerencial, mas é executado de forma burocrática e lenta, 

fazendo as SEMEDs pesquisadas desistirem de sua forma gerencial, o deixando obsoleto. 

Há a pesquisa evidencia também ausência muito grande do governo estadual 

em relação ao PAR. Este fator fez com que o PAR no Maranhão ficasse restrito aos 

municípios e União na efetivação do regime de colaboração. Existe, do ponto de vista 

desta pesquisa, um grande entrave no PAR que é o papel articulador do governo estadual, 

talvez em virtude do federalismo brasileiro ainda ser um modelo de autoridade 

dependente e de coalização que ainda se pauta no processo de barganhas constantes, 

fazendo os checks and balances e o veto players não serem mecanismos ativos do 

federalismo brasileiro.  

Esta é uma fragilidade que deve ser pesquisada por outros trabalhos que 

venham a se interessar pelo PAR: qual o papel do governo do estado na articulação do 

PAR enquanto mecanismo de colaboração entre os entes federados? Não foi intenção 

fazer esta pesquisa, mas, ao analisar o PAR do estado do Maranhão, observamos que em 

um primeiro momento ele tentou esta articulação, no entanto, não deu prosseguimento e 

atuou como constraining para seus 217 municípios. 

Se tomarmos como base a não centralização na matriz federativa, proposta 

pelos aportes teóricos trabalhados o PAR deveria promover a autonomia e 

interdependência dos subgovernos nacionais na federação brasileira, mas, como se viu na 

abordagem dos três capítulos que compõem a tese isto não foi concretizado. Fazendo o 

padrão federativo do PAR (que objetivou ser descentralizado) ser isolado, sem a interação 

entre os entes federativos, dificultando o poder de negociação.  

Para o federalismo cooperativo, a negociação deve primar pelo 

compartilhamento federativo enquanto processo e não como produto. O PAR inverteu 

esta lógica e se apresentou às subunidades nacionais enquanto uma forma impositiva a 

ser adotada por meio de um Termo de Adesão “Voluntária” que nada mais é do que um 

contrato de gestão.  

Quando os municípios começaram este estreitamento de relações com a 

União via PAR houve a redução da autonomia destes subgovernos nacionais, porque o 
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Comitê Nacional de Assessoramento do PAR é quem realmente decide o que irá ser feito 

na gestão educacional do Plano de Ações Articuladas. Todos os entrevistados pontuaram 

em suas falas esta mecanicidade do PAR, esta rigidez das ações e subações a serem 

desenvolvidas pelas SEMEDs. 

A gestão por resultados superimposta pelo PAR produz efeitos perversos na 

gestão educacional das SEMEDs ao destacar que a melhoria da qualidade da educação 

será medida apenas pelos resultados das avaliações de longa escala, o que faz os 

subgovernos nacionais perderem sua importância na definição de sua própria gestão 

educacional. Argumentamos a partir das análises realizadas neste estudo, que o MEC 

acaba fingindo um amplo processo de planejamento democrático por meio do PAR, que 

conforme os entrevistados, serve apenas para a mídia e glorificação do governo federal, 

enquanto os subgovernos nacionais estão na ponta executando as ações. 

Estas são questões que merecem ser aprofundadas em virtude de o acesso ao 

Comitê Nacional de Assessoramento do PAR ser restrito até mesmo para as SEMEDs. 

Sua comunicação fica materializada somente via e-mails, visto que o telefone colocado 

para atendimento, segundo os entrevistados, nunca atende.  

Como sugestão de melhoria do PAR enquanto mecanismo de gestão e 

colaboração propomos que o governo federal reveja seus aspectos teóricos e 

metodológicos, de modo que as SEMEDs, enquanto instituições federativas, façam de 

fato valer sua autonomia e seu veto players, pois hoje como o PAR é executado as 

SEMEDs não têm possibilidades de pensar e sugerir suas ações e estratégias baseadas nas 

suas realidades locais. Entendemos que o PAR deve permitir que os subgovernos 

nacionais exerçam o seu poder de demos constraining atuando num real federalismo 

interdependente. 

A partir da análise da gestão educacional do PAR para as SEMEDs 

entrevistadas fica demonstrado que o federalismo não é somente a distribuição de 

competências entre os entes federados. Ele é um processo com características dinâmicas 

em que prevalecem o compartilhamento da tomada de decisões que deve acontecer com 

base no self rule plus shared rule para que não haja o problema da decisão conjunta 

(shared make decision).  

Com base nas entrevistas do núcleo gestor do PAR afirmamos que o papel 

dos municípios foi mínimo no processo de elaboração da política implementada, 

revelando que a colaboração entre os três entes federados não foi algo constante, sendo 

fragmentado. 
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Sugerimos que as IGRs dispostas com PAR devem ser pautadas na 

interdependência entre as partes para que a autonomia faça parte dos arranjos 

institucionais formais e informais entre União, estados e municípios. Com base neste 

elemento, notamos que a federação brasileira constrange seus subgovernos invertendo a 

lógica do federalismo majoritário, pois o PAR não deixa as SEMEDs modificar os seus 

padrões de gestão. 

No que se refere à análise do PAR como política pública, com base na 

literatura utilizada, reconhecemos o impacto deste nas SEMEDs enquanto instituições 

federativas. Neste caso, o que ocorreu nas SEMEDs com a adesão ao PAR foi uma 

distribuição de competências (accountability) e de recursos tutelados. No modelo 

adotado, há um padrão de competências que não favorece a construção de políticas 

públicas por parte dos subgovernos nacionais no campo da gestão da educação, pois seu 

espaço de atuação não traz a autonomia das unidades federativas, impondo a competição 

entre estas.  

Outra fragilidade desta política que se propõe articulada é este modelo 

competitivo de gestão por resultados, que leva ao problema da ação coletiva entre os 

subgovernos nacionais. O padrão cooperativo “anunciado” no PAR deveria incentivar a 

atuação coletiva de modo a promover a equalização fiscal vertical e horizontal na 

utilização dos recursos e ações previstas.  

A coordenação federativa abordada nesta política traz a necessidade de uma 

atuação governamental que não deixe lacunas, promovendo a eficiência e eficácia em 

uma política pública como esta. Ao deixar a lacuna da ação coletiva, as SEMEDs 

enquanto arenas políticas não estão dotadas de autonomia decisória, pois a coordenação 

de políticas inclui no federalismo cooperativo de autoridade interdependente a dimensão 

política. 

O modelo cooperativo de interdependência deveria trazer a cooperação e o 

veto players dos municípios para com a União. É por isto que as IGRs no PAR deveriam 

trazer mudanças institucionais e procedimentais que permitissem o equilíbrio de poder 

entre os entes federados, dando importância aos municípios na federação para a 

formulação de políticas de gestão educacional pautadas no self rule plus shared rule.  

Quando em 2007 o PAR foi adotado, entendemos neste momento o Estado 

como indutor ao definir diretrizes para o estabelecimento do regime de colaboração. 

Como o PAR se propõe a efetivar as relações intergovernamentais, precisaria 

operacionalizar as regras constitucionais federativas prevendo ferramentas de 
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alinhamento entre os níveis de governo para de fato promover a capacidade de gestão e 

negociação federativa.  

Com as ações articuladas, o governo federal não conseguiu empreender o 

continum competição-cooperação que dá a ideia de os entes federados estarem em 

constante processos de barganhas políticas, cujos resultados poderiam ser o da 

cooperação ou da competição entre eles de modo a empreender a interdependência, pois 

a chave do federalismo cooperativo no modelo self rule plus shared rule é a competição-

cooperação, que no Brasil aparece como resultado de interesses contraditórios históricos. 

Observamos a partir da pesquisa realizada nas SEMEDs que as soluções para 

a coordenação federativa não vieram se sistematizar com a adesão ao PAR, pois o que 

ocorreu foi a retomada do papel coordenador e articulador do governo central por meio 

de uma recentralização federativa em que a União aumentou o seu poder de decisão e 

impôs limites aos subgovernos nacionais a partir das normativas contidas nas resoluções 

nº 29/07, nº 47/07 e nº 14/12, além do Decreto nº 6.094/07 que o compõem.  

Isso trouxe o risco da redução da autonomia dos entes federados, na realidade 

foi o que aconteceu nos municípios em análise. Nestes municípios, as ações pactuadas 

são aquelas priorizadas pelo MEC, não se traduzindo na opção que atenda às necessidades 

destes entes federados.  

Este aumento de poder se materializa também na instituição do IDEB, que de 

certa forma emerge do contexto da reforma educacional, trazendo metas para as redes de 

ensino municipal como forma de parcelar a accountability surgida na adoção do novo 

gerencialismo pelas políticas de gestão educacional brasileiras.  

O IDEB dentro do PAR se revela mecanismo regulador de uma concepção de 

qualidade pautada na gestão por resultados que conflita com o modelo de federalismo 

cooperativo que o próprio PAR pretende instituir, fazendo a União atuar por meio de uma 

coordenação federativa de autoridade normatizadora unilateral na qual os subgovernos 

nacionais jogam um jogo federativo em que saem perdendo do ponto de vista da 

autonomia.  

O estudo revelou que o sistema federativo brasileiro por meio do PAR 

ampliou o poder de barganha do governo federal perante os subgovernos nacionais que 

ficaram submissos ao financiamento tutelado para o exercício das ações pactuadas. Deste 

modo, o governo federal como planejador central do PAR trouxe constrangimentos 

institucionais às SEMEDs que atuam como executoras de políticas gerenciais.  
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A concepção do federalismo enquanto pacto político abordada no estudo 

prevê contratos políticos entre os governos que deve compreender as regras comuns com 

autonomia aos entes federados, algo esquecido pela União quando impôs o PAR aos 

estados e municípios.  

Não houve conversão ao modelo cooperativo de federalismo, pois o 

federalismo cooperativo é o único capaz de caracterizar um federalismo. Por outro lado, 

temos uma ambiguidade na adoção do PAR enquanto mecanismo center-constraining em 

sua forma e natureza: a União centraliza as decisões como a assistência técnica e 

financeira, mas devido à complexidade das IGRs a centralização por parte da União fica 

inviabilizada enquanto tomadora única das decisões.  

Os 04 (quatro) subgovernos nacionais demonstram isto nas entrevistas ao 

argumentarem que não conseguem caminhar com o PAR devido a tomada de decisões 

não ser conjunta, sendo unilateral por parte da União, inviabilizando a construção de uma 

real arena política para o campo da gestão educacional. Deste modo, a estrutura a ser 

adotada para as estruturas de poder é a não centralização ou modelo matricial (self rule 

plus shared rule).  

Ao proceder a análise da gestão realizada nos municípios pesquisados 

observamos que eles tentam modificar sua gestão tornando-a mais próxima àquilo que o 

PAR deseja, como não possuem capacidade técnica e gerencial caem no hibridismo 

gerencial que mostra-se descoordenado e desarticulado na maioria das vezes. 

Com o PAR, o governo federal regulou como os sujeitos que o executam 

devem agir, criando a responsabilização (accountability) no alcance dos resultados 

desejados. Deste modo, a gestão educacional presente no discurso da União legitima o 

padrão de qualidade que se pauta no IDEB. A pesquisa revela que a gestão no PAR 

desenvolvida pelas SEMEDs se ancora em um modelo de regulação das ações que visam 

produzir práticas gerencialistas nestas instituições que agravam a tomada de decisões por 

meio da performatividade que deve ser alcançada.  

Sua adoção traz conflitos às formas de gestão presentes nas SEMEDs em 

virtude de o PAR ser definidor das regras do jogo, revelando-se um hibridismo da gestão 

educacional que pende para total atuação descoordenada. Observamos que o discurso da 

responsabilização nele contido produz práticas de gestão educacional mecanicistas nos 

municípios pesquisados que não refletem sobre as ações, apenas executam-nas. 

Não se pode esquecer que em países federais como o Brasil, a 

interdependência entre os subgovernos é processual, porém este fator nem sempre produz 
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arranjos de governança eficazes ou imunes aos conflitos, sendo o aspecto conflitante 

presente na implementação do PAR nos municípios pesquisados por prescindir de 

mecanismos formais de cooperação e compartilhamento. As IGRs presentes na 

Constituição Federal brasileira deveriam regular as condições exógenas do PAR, 

dinamizando as tarefas entre os entes federados na implementação das ações previstas.  

O bolo de mármore (camadas que se interligam) que caracteriza o federalismo 

cooperativo iria permitir a interposição do poderes e compartilhamento das 

responsabilidades entre os três entes federados do Brasil, porém, este aspecto não se 

concretizou via PAR dentro das SEMEDs pesquisadas. As IGRs no PAR evidenciam o 

federalismo incompleto do país, justamente por não trazerem os aspectos citados. A 

descentralização, conforme a literatura internacional mencionada na tese, não é condição 

primeira para o federalismo, mas sim a não centralização. As SEMEDs dentro desta 

pesquisa vieram atuando com um modelo de gestão ora burocrático, ora gerencial e ora 

desarticulado das ações pactuadas com a União.  

Para concluir, a pesquisa se pautou nos aspectos teóricos e metodológicos do 

federalismo internacional, Teoria do federalismo enquanto pacto, de modo que 

pudéssemos entender como o PAR, através de sua gestão por resultados, impactava ou 

não a gestão educacional das SEMEDs. Apresentando a tese, a partir dos aportes teóricos 

escolhidos, as suas limitações.  

Acreditamos que, apesar de termos buscado trazer à tona as matrizes, 

concepções e práticas que permeiam o PAR por meio do estudo deste na gestão 

educacional das SEMEDs, incorremos no risco de: pode acontecer que eu nada saiba de 

uma instituição acerca da qual eu julgo saber tudo. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SECRETÁRIOS (AS) MUNICIP AIS DE 

EDUCAÇÃO  

 

Prezado (a) Secretário (a) Municipal de Educação, 

 

A entrevista que segue é parte da pesquisa em desenvolvimento denominada de A 

GESTÃO EDUCACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ED UCAÇÃO 

DE MUNICÍPIOS MARANHENSES A PARTIR DO PLANO DE AÇÕE S 

ARTICULADAS (2007-2011). Trata-se de pesquisa em nível de doutorado junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. A pesquisa tem por objetivo analisar a Gestão Educacional 

das Secretarias Municipais de Educação a partir do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

período de 2007-2011. Ressaltamos que a pesquisa resguarda o anonimato dos 

entrevistados preservando sua liberdade de expressão. Neste sentido, agradecemos 

antecipadamente sua colaboração. 

 

EIXOS DE DISCUSSÃO 

A) Regime de Colaboração 
 
• Concepção de Regime de colaboração 

• Regime de colaboração entre União, Estado e Municípios 

• Relação estabelecida entre MEC, Secretaria Estadual e Secretarias Municipais 

para implantação do Plano de Ações Articuladas no município. 

• Recursos oriundos do Ministério da Educação - MEC 

• Assistência Técnica e financeira do MEC em relação ao Plano de Ações 
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• Desafios do Regime de Colaboração proposto no Plano de Ações Articuladas e de 

modo geral 

 

B) Estrutura e organização das Secretárias Municipais de Educação 
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• Estrutura e organização da Secretaria de Educação antes e após o Plano de Ações 

Articuladas 

• Gestão de políticas e programas pela Secretaria de Educação antes e após o Plano 

de Ações Articuladas 
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• Autonomia da Secretaria de Educação em relação ao Plano de Ações Articuladas 

e outras políticas do governo federal. 

• Investimento do Município em políticas e programas de educação. Quais. 
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• Busca de parcerias para implementar as políticas educacionais do Município e do 
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de Ações Articuladas do Município 
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C) Conhecimento sobre o Plano de Ações Articuladas 
 

• Processo de elaboração e adesão do Plano de Ações Articuladas 

• Assessoramento técnico ao Município para a elaboração do PAR foi feito por 

quem? Órgão público ou assessoria privada? 

• Foram realizados estudos orientadores pelos técnicos do MEC para os 

representantes dos Municípios sobre como deveria ser elaborado o Plano de Ações 

Articuladas. 

• O diagnóstico elaborado para subsidiar o Plano de Ações Articuladas reflete a 

realidade do Município. 

• Constituição da equipe local para realização do diagnóstico in locus do Plano de 

Ações Articuladas. 

• Contribuição do Plano de Ações Articuladas para a organização e gestão das 

políticas educacionais pela Secretaria de Educação. 
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• Mecanismos de participação e controle social instituídos para acompanhamento e 

avaliação do Plano de Ações Articuladas. 

• Funcionamento do Comitê Gestor do Plano de Ações Articuladas 

• Acompanhamento e gerenciamento dos recursos previstos no Plano de Ações 
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DE MUNICÍPIOS MARANHENSES A PARTIR DO PLANO DE AÇÕE S 

ARTICULADAS (2007-2011). Trata-se de pesquisa em nível de doutorado junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. A pesquisa tem por objetivo analisar a Gestão Educacional 

das Secretarias Municipais de Educação a partir do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

período de 2007-2011. Ressaltamos que a pesquisa resguarda o anonimato dos 

entrevistados preservando sua liberdade de expressão. Neste sentido, agradecemos 

antecipadamente sua colaboração. 

 

 

EIXOS DE DISCUSSÃO 

 

A) Regime de Colaboração 

 

• Concepção de Regime de Colaboração 

• Relação estabelecida entre MEC, Secretaria Estadual e Secretarias Municipais 

para implantação do Plano de Ações Articuladas no município. 

• Atuação da Assessoria aos Municípios para Desenvolvimento da Educação 

(AMDE) criada para ajudar na implementação do Plano de Ações Articuladas. 

• Assistência Técnica do MEC 

• O Plano de Ações Articuladas promove o regime de colaboração. 

• Desafios do Regime de Colaboração proposto no Plano de Ações Articuladas 
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B) Estrutura e organização das Secretárias Municipais de Educação 

 

• Estrutura e organização das Secretarias de Educação encontradas pelos Técnicos 

do MEC antes da implantação do Plano de Ações Articuladas 

• A forma de Planejamento das Secretarias de Educação para a execução das 

políticas e programas do MEC encontrada pelos Técnicos antes da implantação 

do Plano de Ações Articuladas 

• A organização e planejamento das políticas educacionais propostas no Plano de 

Ações Articuladas que deveriam ser priorizadas pelos técnicos quando visitavam 
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C) Conhecimento sobre o Plano de Ações Articuladas 
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D) Autonomia dos municípios 
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