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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisa o PAR do Município de Natal na dimensão da gestão 

educacional, no contexto da concepção geral do programa em nível nacional e sua 

organização nesse Município, no período de 2007 a 2011. Esse plano é um programa 

do governo federal que objetiva materializar as metas referentes à educação básica 

estabelecidas no PDE e agilizar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino 

mediante contrato formalizado entre os entes federados. Diante disso, questiona-se: 

a formulação e a implementação do PAR no Município de Natal foram pautadas por 

relações intergovernamentais e pela coordenação federativa? As relações 

intergovernamentais estabelecidas entre a União e o Município de Natal influenciaram 

ou não a organização da gestão do sistema municipal? A investigação na perspectiva 

do método histórico-dialético apresenta-se como uma opção de análise do estudo. 

Para tanto, foram utilizados procedimentos metodológicos como entrevistas 

semiestruturadas, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. A pesquisa 

documental possibilitou a análise de documentos variados, elaborados pelo MEC e 

pela SME, bem como a versão do PAR do Município de Natal, além de leis, resoluções 

e decretos nacionais. A pesquisa bibliográfica oportunizou uma revisão de literatura 

relacionada à temática em estudo. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

com gestores públicos que permitiram subsidiar a análise de acordo com os objetivos 

da pesquisa. Nesse sentido, a análise dos dados constata que a União, diante da 

proposta de planejamento que se insere na lógica do PAR, opera com um padrão de 

relações intergovernamentais que visa à  da execução das políticas públicas 

educacionais, deixando pouco espaço para os governos subnacionais desenharem e 

implementarem suas próprias políticas educacionais, e, ainda com essa proposta, 

contribui para que haja uma sobreposição no planejamento municipal, o que revela, 

ao mesmo tempo e paradoxalmente, que a União impulsiona a coordenação 

federativa a partir da sua capacidade decisória, que pode vir causar reação negativa 

dos Municípios.  

 

Palavras-chave: Federalismo. Pacto Federativo. Plano de Ações Articuladas (PAR). 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work analyzes the Articulated Action Plan in Natal-Rio Grande do Norte in Brazil. 

The plan is analyzed considering its educational management dimension, its national 

overall design and organization in the city of Natal from 2007 to 2011. This Plan is a 

federal program that aims to attain the goals established for primary education in the 

National Education Plan as well as promote collaboration between education systems 

considering contracts between federal entities. Therefore, in this research it is question 

if the formulation and implementation of this Articulated Action Plan in Natal was guided 

by intergovernmental relations and aimed federal coordination? Did the 

intergovernmental relations between the Union and the city of Natal influence or not 

the organization's management of the municipal system? The research was done 

considering the dialectical materialism historical perspective presented as an analysis 

and option of the study. The methodological procedures used were semi-structured 

interviews, documental and bibliographical research. Documental research enabled 

the analysis of varied documents that were elaborated by the Brazilian Ministry of 

Education, by Municipal Department of Education, Natal´s Articulated Action Plan as 

well as laws, resolutions and national decrees. Bibliographic review enabled literary 

review related to the topic under study. The semi-structured interviews were conducted 

with subjects that would allow subsidizing this analysis done according to the research 

objectives. Data analysis points out that the Brazilian Union proposal operates with a 

pattern of intergovernmental relations which aims to decentralize the implementation 

of public educational policies, leaving little room for sub-national government plan to 

implement their own educational policies. This proposal causes an overlapping 

regarding municipal planning and paradoxically reveals at the same time that the Union 

propels federal coordination in its decision-making power enabling negative reactions 

on behalf of municipalities. 

 

Key-Words: Federalism. Federal Pact. Articulated Action Plan. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 

 
As políticas públicas são frequentemente obscuras, algumas vezes 

inexequíveis, mas podem ser importantes instrumentos de retórica, ou seja, formas 

de falar sobre o mundo, caminhos de mudanças. Nesse sentido, são, em geral, 

pensadas e escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de 

trabalho adequadas, sem levar em conta variações enormes de contextos, de 

recursos, de desigualdades regionais ou das capacidades locais e podendo gerar 

diferentes quantidades de espaço de manobras. Portanto, as políticas não são fixas e 

imutáveis, pois podem estar sujeitas a interpretações e traduções e, ainda, 

compreendidas como respostas aos problemas da prática, sendo o Estado, nessa 

perspectiva, um dos principais lugares da política e um dos principais atores políticos 

(BALL; MAINARDES, 2011). 

Essas políticas públicas, por sua vez, desenvolvem-se em um determinando 

momento histórico e contemplam vários elementos, algumas vezes contraditórios, 

mas que em geral respondem ao ritmo e à direção impressos pelo reordenamento do 

sistema capitalista.  

Tomando como ponto de partida essa ideia, é importante situar o contexto de 

investigação que abarca o início da segunda metade da década 2000 no Brasil e 

delineia um tempo histórico com particularidades marcantes, produzindo um espaço 

no qual as políticas de educação e da gestão educacional, bem como as relações 

governamentais estabelecidas entre os entes federados para a execução das 

políticas, encontram-se determinadas por contextos influenciados pelas reformas 

educacionais oriundas desde as décadas anteriores, mas precisamente a partir da 

década de 1980. Essas reformas foram efetivadas em toda a América Latina e Caribe, 

influenciadas pela redefinição da ordem econômica mundial e pela reorganização do 

capitalismo mediante a crise fiscal, social e política, observada no final da década de 

1960 e início da de 1970.  

Essa crise englobou problemas de liquidez e instabilidades no mercado 

financeiro internacional, em virtude das crises do petróleo, trazendo novos requisitos 

de integração competitiva, a exemplo da globalização; da dificuldade de manutenção 
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da intervenção estatal na garantia do bem-estar e da estabilidade econômica e na 

efetivação de serviços públicos; e, por último, da ingovernabilidade que reside na crise 

no financiamento do Estado, na sobrecarga fiscal, no excesso de demandas e na crise 

de legitimidade (ABRUCIO, 2003). 

No Brasil, o regime civil-militar1, iniciado na década de 1960 e que perdurou até 

meados da década de 1980, impôs um centralismo político, financeiro e administrativo 

que contribuiu sobremaneira para um descontrole financeiro. Esse descontrole 

acarretou ao país a estagnação na renda e a alta inflação. A Constituição Federal de 

1988 ascendeu processo descentralizador, propondo oportunidades para uma maior 

participação e inovações no campo da gestão pública em plano local. A Carta Magna 

de 1988, aprovou no contexto de redemocratização brasileira, o federalismo tripartite, 

reconhecendo o Município como ente federado autônomo. 

Todavia, o que de fato ocorreu nos anos iniciais da década de 1990 foi um 

processo de reversão do reconhecimento desse federalismo tripartite, quando, a partir 

de 1994, se instaurou no Brasil o Plano Real, com o objetivo de criar condições para 

a retomada do crescimento, sanando as contas públicas e buscando a estabilização 

da economia. Diante desse contexto, era necessário preparar o Estado para novas 

demandas do desenvolvimento econômico e social (CARDOSO JUNIOR, 2014). 

Nesse momento, segundo Abrucio (2003), houve um processo recentralizador 

de fundos fiscais em favor da União, a partir do qual foram verificadas a retenção de 

20% de toda a arrecadação federal, a instituição de um Fundo Social de Emergência 

(FSE), a criação de impostos (CPMF2, CSLL3 e CIDE4) sobre a forma de contribuições 

que não precisavam ser repartidos com os governos subnacionais, além da 

implementação da Lei Camata5.  

Em 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso implementou o Plano 

Diretor da Reforma do Estado (MARE), ganhando força uma agenda de reformas6 do 

Estado voltada para a racionalização de procedimentos relativos ao gerenciamento. 

Nesse momento, foi introduzido no país um movimento teórico e político responsável 

                                                           
1 Utilizamo-nos do pensamento de Germano (2011) para discutir o período evidenciado. 
2 Contribuição Provisória de Movimentação financeira. 
3 Contribuição sobre o Lucro Líquido. 
4 Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico. 
5 Lei que impede a expansão dos gastos públicos e o endividamento dos governos subnacionais, 
principalmente com contenção dos gastos com pessoal. 
6 O termo reforma não possui um significado ou definição essencial, única ou universal. Uma reforma, 
em si, não é sinônimo de progresso, transformação progressista ou mudança qualitativa, mas sempre 
se remete a relações sociais e relações de poder (GOHN, 2002, p. 99). 
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pela primazia da gestão sobre o planejamento, que é a nova gestão pública ou 

gerencialismo (CARDOSO JUNIOR, 2014). O gerencialismo, ou nova gestão pública, 

está orientado para processos organizacionais que levem à efetividade da gestão 

pública, introduzindo práticas na gestão advindas da iniciativa privada, como, por 

exemplo, a clientelização do serviço público, objetivando mudanças culturais dentro 

desse serviço. 

Nessa perspectiva, as novas formas de organizar as políticas públicas põe em 

evidência a descentralização municipal e a interdependência federativa, a fim de 

promover a universalização das políticas e, assim, garantir os direitos constitucionais. 

Com essa finalidade, ganha centralidade o argumento de que é necessário 

democratizar a gestão estatal a partir da participação no plano deliberativo e no 

controle do poder público.  

É nesse contexto que surge o interesse de estudo. O tema que ora se apresenta 

tem como base as recorrentes reflexões geradas no decorrer do nosso percurso 

acadêmico como estudante e pesquisadora das políticas públicas relacionadas à 

gestão, entendendo política pública como um campo do conhecimento que busca 

colocar o governo em ação e, quando necessário, propõe mudanças no rumo dessas 

ações (SOUZA, 2006). Inicialmente, essas reflexões surgiram quando realizamos um 

curso de especialização em gestão do processo educativo, pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), e, posteriormente, quando fizemos o Mestrado em 

Educação na mesma Universidade.  

A partir dos estudos e discussões desenvolvidos, passamos a considerar que 

a gestão da educação, desenvolvida no âmbito do sistema de ensino – em nível 

federal, estadual ou municipal –, é de suma importância para a transformação de 

metas e objetivos educacionais em ações efetivas, dando concretude às direções 

traçadas pelas políticas (BORDIGNON; GRACINDO, 2006). É a partir dessas ações 

que se materializam as políticas públicas traçadas pelos governos, para que possam 

ser transformadas em políticas de Estado e em práticas de escolas, de salas de aula. 

O interesse por essa temática também se apresenta mediante a vivência 

profissional na área da gestão educacional, uma vez que, ao assumirmos a secretaria 

executiva da União dos Dirigentes Municipais de Educação do RN (UNDIME/RN) no 

ano de 2006, na qual atuamos até o ano de 2010, pudemos nos envolver mais 

diretamente com essa área no contexto do Estado do RN.   
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Em nossa atuação na referida entidade, na assunção da secretaria executiva, 

além do envolvimento em diversas ações referentes ao cargo, colaboramos com a 

coordenação técnica e a relatoria de Conferências Intermunicipais e Estadual de 

Educação no RN, momentos preparatórios para a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), realizada no ano de 2010, que teve como objetivo debater diretrizes e 

formular estratégias de ação para a formulação do Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Ainda, nesse período de 

atuação na UNDIME, envolvemo-nos na elaboração e no monitoramento dos Planos 

de Ações Articuladas (PARs) em Municípios do Estado do RN, como consultora do 

Ministério da Educação (MEC). Essa consultoria fez parte de uma parceria entre o 

MEC e a UFRN, para assessoramento desse trabalho nos Municípios do RN. 

 Atualmente, representando a UNDIME/RN no Fórum Estadual de Educação 

do RN, em contato direto com as discussões de relevância no âmbito educacional 

brasileiro e, consequentemente, no Estado do RN, cada vez mais instigada em 

estudar a temática da Gestão Educacional. Ainda nos envolvemos nas Conferências 

Municipais e Estadual de Educação no ano de 2013, momentos preparatórios para a 

CONAE 2014.  

Dessa maneira, o percurso profissional e as investidas no meio acadêmico são 

determinantes dos interesses para pesquisas e estudos posteriores, sobretudo 

quando há uma inquietação na descoberta de respostas para uma problemática. 

Essa inquietação revelou-se a partir do trabalho de assessoramento do PAR 

em Municípios do RN. O PAR é um programa do governo federal que objetiva 

materializar as metas referentes à educação básica estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e pretende agilizar o regime de colaboração 

entre os sistemas de ensino mediante contratos7 formalizados entre os entes 

federados.   

 Esse contrato é assinado pelo representante legal dos Estados e dos 

Municípios, pactuando acordos entre a União e os entes federados na perspectiva de 

um modelo de federalismo cooperativo preconizado na CF de 1988. A adesão ao 

Plano de Metas significa o compromisso dos gestores com sua concretização no plano 

                                                           
7 Os contratos são características do modelo gerencial, a exemplo, na educação, do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, programa estratégico do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), criado no ano de 2007, mediante o Decreto 6.094/07, no segundo mandato do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
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local (PDE, 2007). O instrumento operacional do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação é o Plano de Ações Articuladas (PAR)8. 

 Portanto, o PAR, como estabelece a Resolução/CD/FNDE n. 29, de 20/6/2007, 

é apoiado técnica e financeiramente, pelo MEC. A Resolução estabelece os critérios, 

os parâmetros e os procedimentos para a operacionalização da assistência financeira 

suplementar e voluntária a projetos educacionais, visando operacionalizar o Plano de 

Desenvolvimento da Educação e cumprir o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. 

O regime de colaboração entre os sistemas de ensino constitui um dos 

objetivos reiterados no PAR, a fim de promover a autonomia técnico-administrativa e 

financeira, ainda que limitada, dos sistemas de ensino, posto que é um grande desafio 

para o federalismo brasileiro essa ação coordenada da ação estatal. 

Andrade e Gomes (2012) esclarecem que o pacto ou contrato que deve 

permear as relações federativas remete a uma prática de acordos mútuos que vão 

além de antinomias (centralização e descentralização) quanto à divisão de 

responsabilidades. Nesse caso, o que está em causa é como levar a conjugação entre 

a autonomia de cada ente e a colaboração coordenada da ação estatal, para que as 

decisões políticas e sua efetivação atendam as prerrogativas de uma federação. 

  A partir do trabalho realizado no assessoramento dos PARs em Municípios do 

RN, observamos que os membros da comissão local de elaboração tinham dificuldade 

de interpretar e compreender o PAR como um planejamento educacional municipal, 

bem como de reconhecer os programas do Plano de Desenvolvimento da Educação 

que seriam priorizados no planejamento educacional, com base no diagnóstico 

realizado anteriormente pelo Município através do Levantamento Situacional 

Educacional (LSE), que serviu de base para o MEC organizar a operacionalização do 

programa.  

Portanto, essa constatação, estabelecida em muitos momentos da feitura deste 

trabalho, conduzia a preocupações relacionadas ao envolvimento dos sujeitos nesse 

processo, os quais não se apresentavam como protagonistas, mas como 

reprodutores. Diante disso, muitas vezes eles acabavam, em virtude do entendimento 

                                                           
8 O PAR se constitui em um conjunto de ações plurianual, elaborado com a participação dos gestores 
e educadores locais, baseado em um diagnóstico do sistema educacional em quatro dimensões: gestão 
educacional; formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar; práticas 
pedagógicas e avaliação e; por fim, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Cada dimensão divide-
se em áreas correspondentes. 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/149-2007?download=768:resolucao-cd-fnde-n-29-de-20-6-2007
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de um componente do grupo local, decidindo a política de todo um Município e, além 

disso, responsabilizando-se pela fiscalização e controle das ações que eram geradas 

automaticamente, considerando que os componentes da equipe local são 

responsáveis diretos por esse acompanhamento e controle, bem como por executar 

os programas que são contemplados no PAR do Município a partir das ações, que, 

por sua vez, são geradas e sistematizadas com base no diagnóstico. 

Considerando que o processo de apropriação de uma problemática é cercado 

por uma série de dificuldades relacionadas com as oportunidades educativas e 

profissionais das quais os sujeitos participam, a não participação consciente dos 

sujeitos envolvidos no processo pode ser resultado principalmente da desinformação 

sobre o PDE e seus programas, o que dificultou por diversas vezes o debate, ainda 

que instigado durante a confirmação do diagnóstico e da sistematização do 

documento. Essa situação faz-nos inferir que havia necessidade de, anteriormente, 

ter sido feita uma capacitação ou uma formação para essa equipe local acerca dos 

programas do PDE. 

Para corroborar essa afirmação, em pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2010) acerca do perfil dos Dirigentes 

Municipais de Educação, foi constatado que há necessidade de sua capacitação no 

que concerne a: “Gestão Financeira” (38,1%), “Gestão Estratégica” (36,0%) e “Gestão 

de Pessoas” (27,0%). Além disso, é preciso que suas respectivas equipes participem 

de capacitações em: “Gestão Estratégica” (43,3%), “Gestão Pedagógica” (41,0%) e 

“Gestão Financeira” (39,6%). Quanto ao recebimento pelos Municípios de assessoria 

técnica, os temas com maior número de dirigentes demandantes foram: “Gestão 

Estratégica” (41,5%), “Gestão Financeira” (41,2%) e “Gestão Pedagógica” (8,4%) 

(INEP, 2010). 

Segundo Ghanem (2010), existem duas hipóteses para explicar a pequena 

participação brasileira no debate das políticas públicas. A primeira, de forma 

sistemática, corresponde à repressão autoritária, principalmente, durante o regime 

civil-militar e, mais ainda, de maneira menos sistemática, ao período posterior a esse 

regime, ocasionalmente em momentos de manifestações públicas de reivindicações. 

Já a segunda hipótese mencionada pelo autor é a da desinformação.  

Portanto, essas duas hipóteses convergem como herança brasileira e dificultam 

a participação da sociedade, estando muito longe de esclarecer o aparente e, muitas 

vezes, real desinteresse pelo debate sobre a educação (GHANEM, 2010).  
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Mediante essas constatações, tanto profissionais como acadêmicas, que nos 

ajudaram a refletir acerca da gestão educacional de políticas com foco na análise dos 

processos de implementação e execução, como também as repercussões nessa 

gestão educacional, tornou-se explícito que a discussão da gestão educacional e de 

seu desdobramento no plano local, impulsionando o regime de colaboração a partir 

do PAR, mostra-se como temáticas que ganham uma nova configuração, sobretudo, 

a partir da Constituição Federal de 1988. Essa Constituição sinaliza o federalismo 

cooperativo como modelo institucional brasileiro, conforme o Artigo 1º: A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal (BRASIL, 1988), bem como assinala o Município como ente federado 

autônomo: A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, a temática do federalismo cooperativo no Brasil e a da gestão 

educacional sugerem novas frentes de discussões e descortinam-se como 

possibilidade de investigação, porque no Estado RN não há estudos para esse 

desvelamento a partir do PAR, haja vista que esse instrumento impulsiona o regime 

de colaboração entre os sistemas de ensino preconizado na CF de 1988 a partir da 

organização desses sistemas mediante ações organizadas em quatro dimensões, 

sendo uma delas a gestão educacional, objeto de estudo desta pesquisa, na área da 

gestão democrática do Plano de Ações Articuladas do Município de Natal. 

A relevância do estudo ainda se justifica porque segundo o MEC o PAR é uma 

ferramenta cooperativa para materializar as ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação e melhorar a qualidade da educação do país,  e após oito anos do 

lançamento do PDE, embora tenha melhorado timidamente a qualidade da educação 

brasileira, a gravíssima situação do analfabetismo de crianças, jovens e adultos 

atestada nos índices oficiais do Brasil ainda não foi revertida, mesmo com a 

incontestável ampliação do acesso à escola pública.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Municípios (PNAD, 2013) 

apontam a taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental de 97,6%. Quanto à taxa de alfabetização da população de 15 anos ou 

mais de idade, encontra-se em 91,5%. No entanto, na zona rural e nos grupos, como 

dos negros, quilombolas etc., o analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais de idade é de 29,4%.  
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Os dados do INEP atestam que, ao mesmo tempo que são garantidas a entrada 

e a permanência das crianças, não lhes tem sido oportunizada a apropriação, dentre 

outros conhecimentos sistematizados, da leitura, da escrita e dos conhecimentos 

curriculares propostos nas matrizes nacionais. Mesmo que tenham sido atingidas as 

metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), estabelecidas para 

cada ano, a partir do ano de 2005 até chegar ao ano de 2022, consideramos ainda 

muito tímido esse avanço.  

No ano de 2011, o IDEB para a escola pública em nível de Brasil, conseguiu 

atingir a meta tanto nos anos iniciais do ensino fundamental (de 4.7) quanto nos anos 

finais (de 3.9), exceto no ensino médio (3.4), não conseguindo atingir a meta 

estabelecida. No Rio Grande do Norte, o IDEB nos anos iniciais é de 4.0 e nos anos 

finais de 3.2, corroborando a situação do Brasil, seguindo as metas propostas, no 

entanto, ainda insuficientes.  

No RN, dos 167 Municípios, 162 realizaram a Prova Brasil, mas 24% não 

atingiram essa meta do IDEB para os anos iniciais, no ano de 2007. Quanto aos anos 

finais, 60% dos Municípios estão na mesma situação, uma vez que não atingiram a 

meta municipal desse índice no ano de 2007. No ano de 2009, a situação nos anos 

iniciais ficou a mesma de 2007, enquanto nos anos finais diminuiu de 60% para 53% 

dos Municípios que conseguiram atingir a meta.  

No ano de 2011, no RN, houve um aumento significativo de Municípios nos 

anos iniciais e finais que não atingiram a meta do MEC/INEP proposta para cada 

Município. Nos anos iniciais, foram 32% Municípios, enquanto nos anos finais 63% 

dos Municípios não atingiram a meta municipal estabelecida pelo MEC/INEP. No 

Município de Natal, capital do Estado do RN, o IDEB nos anos iniciais no ano de 2011 

foi de 4.0 e nos anos finais de 3.8, corroborando a situação do Brasil, seguindo as 

metas propostas, no entanto ainda abaixo da média.  

 Dessa maneira, houve implicações diversas decorrentes das relações 

intergovernamentais e da coordenação federativa, que afetaram diretamente a 

execução das políticas propostas. Nesse sentido, Aristides Neto (1990) esclarece que 

a descentralização não está direcionada apenas para recursos fiscais, mas há que se 

atentar para a diferença que existe entre a descentralização das competências e a 

descentralização da autoridade decisória das políticas.  

Para o autor, esse entendimento ajuda na compreensão das razões para as 

tensões derivadas de reações negativas dos governos subnacionais ao controle do 
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governo central sobre os recursos e a capacidade decisória sobre as políticas 

públicas, havendo necessidade da tomada de decisões em conjunto entre as esferas 

para que se torne menos conflituosa a operacionalização das políticas. 

Embora, na década de 2000, as Relações Intergovernamentais (RIGs) tenham 

se reconfigurado, visando, cada vez mais, à descentralização das políticas públicas, 

contraditoriamente, o processo centralizador/recentralizador9 toma outra forma, pela 

necessidade de o governo federal levar adiante o Estado do bem-estar. Essa agenda 

se adequa ao processo neoliberal, como também pela ausência de espaço para que 

os entes federados elaborem e desenhem suas políticas públicas, ou seja, canais 

institucionais de articulação federativa que contribuam para que se tornem 

protagonistas e não meros executores de políticas.  

Por outro lado, o padrão de relações intergovernamentais, predominantemente 

competitivo, no início da década de 1990, favorecido a partir da descentralização 

municipal, aos poucos se reverteu na década de 2000. Essa situação contribuiu, 

sobremaneira, para o fortalecimento do federalismo cooperativo preconizado na CF 

de 1988, mediante, por exemplo, mecanismos de redistribuição de recursos 

provenientes de fundos, dos sistemas de informação e de avaliação. 

 Na perspectiva da redistribuição de recursos, criou-se o FUNDEF e o 

FUNDEB, pela Lei n. 11.494/2007, e foi instituído a Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com representantes do MEC, 

do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da UNDIME. Ainda, 

houve a criação do Fórum de negociação sobre o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica, que é composto pela 

CNTE, UNDIME, CONSED e MEC. Esses mecanismos visam o fortalecimento das 

RIGs. 

Em relação ao planejamento da política, Segatto e Abrucio (2014) afirmam que 

o PAR é um importante instrumento de planejamento, que impulsiona as relações 

intergovernamentais entre a União e os Municípios no que se refere à educação. No 

entanto, é necessário que os Municípios relacionem-se também com as secretarias 

estaduais de educação, e não apenas com o MEC, como defendem os autores 

                                                           
9 Essa recentralização pode ser exemplificada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
n. 101 de 2000) e medidas de recompensação das bases tributárias federais, já supracitadas, que 
permanecem até o ano de 2007.  
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(ABRUCIO; SEGATTO; 2014, p. 53): “na maior parte dos municípios as secretarias 

municipais se relacionam mais com o MEC do que com as Secretarias Estaduais de 

Educação”, ressaltando que “se não houver colaboração entre estados e municípios, 

será mais difícil a melhoria no acesso e na qualidade da educação”. 

No que concerne à gestão educacional, os Municípios, ao organizarem suas 

políticas educacionais a partir do PAR e ao implementarem e executarem as ações 

previstas nesse planejamento, contribuem para o desenho das políticas educacionais. 

No entanto, para que isso aconteça, as RIGs estabelecidas entre a União e os 

Municípios precisam ser capazes de contribuir para suprir as necessidades para 

implementação e execução do que foi planejado via PAR e, assim, proporcionar um 

desenho igualitário das políticas em todo o território.  

Conforme já discutido, o PAR propõe o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino, mediante a assinatura do termo de adesão ao Compromisso 

Todos pela Educação, mas essa colaboração muitas vezes é dificultada pela 

incapacidade técnica de alguns Municípios ou pelas decisões políticas na 

implementação das políticas educacionais. 

Diante dessa problemática é que se insere a discussão desta tese. O tema da 

pesquisa é o PAR, como instrumento de planejamento de gestão dos sistemas 

municipais de ensino, pois a pretensão da União é impulsionar o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino preconizado na CF de 1988, em uma 

perspectiva de fortalecimento do federalismo cooperativo no Brasil. Para compreender 

esse instrumento de planejamento e sua repercussão nos sistemas municipais de 

ensino, a investigação tem como objeto de estudo uma das dimensões do PAR, que 

é a gestão educacional, área da gestão democrática do Município de Natal.  

A partir dessa problemática anunciada, passamos a nos questionar: a 

formulação e a implementação do PAR no Município de Natal foram pautadas por 

relações intergovernamentais e pela coordenação federativa? As relações 

intergovernamentais estabelecidas entre a União e o Município de Natal influenciaram 

ou não a organização da gestão do sistema municipal desse Município?  

Construir respostas para esses questionamentos pode contribuir para a 

ampliação dos conhecimentos sobre a temática do federalismo cooperativo no Brasil 

e a da gestão educacional, haja vista que o PAR pretende impulsionar o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino preconizado na CF de 1988 e objetiva 

mediante diagnóstico o planejamento municipal.   
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O pressuposto trabalhado na pesquisa é que a União, diante da proposta de 

planejamento que se insere na lógica do PAR, opera com um padrão de relações 

intergovernamentais que visa à descentralização da execução das políticas públicas 

educacionais, deixando pouco espaço para os governos subnacionais desenharem e 

implementarem suas próprias políticas educacionais, ou, ainda, contribui para que 

haja uma sobreposição de planejamento. Essa realidade revela, ao mesmo tempo e 

paradoxalmente, que a União impulsiona a coordenação federativa a partir da sua 

capacidade decisória que pode vir a causar reação negativa dos Municípios. Além 

disso, o PAR indica a falta de condições objetivas que os Municípios possuem para 

se autorregular. 

 

 

1.2 O OBJETIVO GERAL DO ESTUDO 
 

 

Analisar o PAR do Município de Natal, na dimensão da gestão educacional, 

situando-o no contexto da concepção geral do programa no nível nacional a fim de 

identificar e analisar as RIGs e a coordenação federativa entre a União e o município 

de Natal. 

 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

Analisar o PAR do Município de Natal, na dimensão da gestão educacional, 

para compreender como se configurou o regime de colaboração entre a União e esse 

Município.  

Analisar as Rigs e a coordenação federativa entre a União e o município para 

a elaboração do PAR. 

Analisar o PAR do Município de Natal, na dimensão da gestão educacional, 

identificando possível sobreposição de ações no planejamento municipal e se isso 

contribuiu para a implementação das ações nessa dimensão.  
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1.3 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

 
 

A investigação na perspectiva do materialismo histórico-dialético apresenta-se 

como uma opção de análise do estudo. A análise de uma determinada política 

educacional é um recorte, uma singularidade, que ganha significado pela 

particularidade do momento histórico em que é concebida e pelas determinações mais 

universais (MASSON, 2012). Nesse sentido, a investigação do objeto de estudo, que 

é o planejamento municipal induzido pela União, considera as relações e as 

mediações que se podem estabelecer com os acontecimentos do cenário no qual foi 

formulado no início da segunda metade da década 2000. 

Esse período é um tempo histórico com particularidades marcantes, 

influenciado por reformas educacionais oriundas da reorganização do capitalismo 

mediante a crise fiscal, social e política, observada no final dos anos de 1960 e início 

dos anos de 1970. A compreensão dessas crises é crucial para o entendimento da 

realidade atual, também marcada por crises. O campo empresarial forneceu as bases 

para o novo modelo de gestão educacional, o gerencial, formulado e disseminado 

pelas agências internacionais de financiamento, como, por exemplo, o Banco Mundial, 

que teve forte influência na definição das políticas educacionais em vários países, 

difundindo, nas últimas décadas do século passado, a concepção consensual acerca 

do novo papel da educação e sobre o modelo de gestão.    

Portanto, as condições materiais de uma sociedade constituem a base da 

consciência humana e do alicerce social, isto é, a condição material de uma sociedade 

determina as relações individuais, como ressaltam Marx e Engels (2010, p. 110): “Não 

é a consciência dos homens que determina a realidade, ao contrário, é a realidade 

social que determina sua consciência”. Assim, o desvendamento da realidade se dá 

na dimensão material e histórica do concreto, pois este é assim caracterizado porque 

é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade.  

O objeto de estudo será analisado tendo como referenciais as categorias 

relacionadas ao federalismo cooperativo e à gestão educacional no Brasil pós-CF de 

1988, momento determinado por contextos influenciados por reformas educacionais 

efetivadas em toda a América Latina e Caribe, produzindo um espaço no qual as 



29 
 

políticas de educação e da gestão educacional, bem como as relações 

governamentais estabelecidas entre os entes federados para a implementação e 

execução dessas políticas, têm influência dessas reformas.  

No caso de uma investigação sobre políticas educacionais, essa opção teórico-

metodológica contribuirá para desvelar a realidade, apreendendo o real a partir de 

suas contradições, do seu desenvolvimento histórico, buscando as categorias 

mediadoras que possibilitam sua apreensão numa totalidade (LUKÁCS, 2003). 

No conjunto da compreensão teórico-histórica do federalismo e do federalismo 

cooperativo brasileiro e tendo o Município como ente integrado na configuração desse 

federalismo, as RIGs e a coordenação federativa apresentam-se como categorias 

fundamentais do estudo, incorporando-se a elas as categorias complementares. 

Essas categorias ajudam a explicitar as conexões entre os aspectos da 

realidade analisada e suas mediações, considerando que a abordagem ontológica do 

conhecimento da realidade requer apreender o significado de uma política 

educacional a partir da lógica global de um determinado sistema de produção, haja 

vista que este é um complexo que faz parte de uma totalidade social. Por isso, é 

importante o estudo de sua gênese, movimento e contradições.  

As concepções teóricas para a discussão frente à problemática dessa 

investigação apresentam-se em duas linhas básicas: a primeira discute o federalismo 

enquanto modelo institucional do Estado federativo e as categorias inerentes a esse 

modelo, que são as relações intergovernamentais e a coordenação federativa, e a 

segunda refere-se à gestão educacional. A proposição da pesquisa é a articulação 

dessas temáticas problematizadas a partir da fundamentação teórica e empírica. 

Neste estudo, discutimos os conceitos fundamentais de RIGs e de coordenação 

federativa a partir da literatura internacional e nacional. As RIGs são consideradas 

como as atividades ou interações que ocorrem entre unidades governamentais de 

todos os tipos e níveis dentro do sistema federal (WRIGHT, 1988). A coordenação 

federativa compreende as regras legais que induzem os entes federados a 

compartilharem decisões e tarefas a partir de ações conjuntas e articuladas, na 

perspectiva de equilibrar os conflitos existentes na federação (ABRUCIO, 2010). 

A descentralização envolve distribuição de poder do governo para a sociedade 

civil, da União para os Estados e Municípios e do Executivo para o Legislativo e o 

Judiciário (GOMES; DOWELL, 2000), a partir de um conjunto de mudanças na forma 

de atuação do Estado, mantendo a centralidade no governo federal, que decide as 
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políticas públicas a serem executadas pelos demais entes federados. A gestão 

educacional funciona como uma atividade capaz de impulsionar as metas e os objetivos 

em ações efetivas, dando concretude às direções traçadas pelas políticas 

(BORDIGNON; GRACINDO, 2006). 

Desse modo, o materialismo histórico-dialético como método de investigação 

tem como centralidade o caráter material e histórico, que analisa as relações e 

mediações que se estabelecem a partir da compreensão das condições materiais de 

existência, em suas totalidades, ou seja, a análise de um objeto como elaborações 

históricas e como produto da práxis humana. 

 

 

 

1.4 DEFINIÇÃO DO CAMPO E OS SUJEITOS DA PESQUISA  
 

 

A opção pela escolha do Município de Natal para a nossa investigação justifica-

se por fazer parte de um estudo em rede intitulado Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas: um estudo em Municípios dos Estados do RN, PA e MG. Os critérios para 

definição do campo nessa pesquisa foi que, em cada Estado, seriam pesquisados 

cinco Municípios, dois com menores IDEB e dois com maiores IDEB, além das 

capitais. Além disso, os Municípios deveriam possuir conselhos municipais de 

educação, bem como ter elaborado o PAR na primeira versão (2007-2011). 

A escolha pelo Município de Natal para nossa investigação justifica-se, ainda, 

pelo envolvimento profissional com a rede pública de ensino do Município, como 

docente.  Entrevistamos sujeitos que pudessem nos auxiliar na compreensão do 

nosso objeto de estudo, com a finalidade de responder os nossos questionamentos e 

atingir os objetivos da pesquisa. 

Considerando o nosso objetivo, elaboramos o roteiro da entrevista a partir da 

definição desses sujeitos, que são a secretária de educação básica do MEC no 

período de elaboração do PAR, a presidente nacional da UNDIME e presidente 

estadual na época da elaboração do PAR, a coordenadora de planejamento da 

Secretaria Municipal de Natal no ano de 2007, a coordenadora de elaboração do PAR 

de Natal no ano de 2007, a coordenadora que acompanhou o PAR no período de 2009 

a 2011, além da secretária municipal de educação de Natal. 
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1.5 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
 

 

Os procedimentos e instrumentos que se mostraram mais adequados ao 

estudo foram variados, conforme a necessidade de coleta dos dados. Desse modo, 

utilizamos a revisão bibliográfica, a análise documental e as entrevistas 

semiestruturadas. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente aos gestores de entidades, de 

redes públicas de ensino, gravadas por áudio. 

A revisão bibliográfica permitiu a apropriação da literatura geral acerca do 

federalismo como modelo institucional do Estado, além de categorias inerentes a esse 

modelo, como os conceitos de relações intergovernamentais e coordenação 

federativa, a fim de compreender o federalismo brasileiro e o objeto de estudo e suas 

particularidades no campo da educação. 

A análise do documento orientador do PAR elaborado pelo MEC e do PAR 

(2007-2011) do Município de Natal, como também do PDE e do Decreto 6.094/2007 

serviu para o conhecimento do objeto de estudo e de suas características gerais, 

dimensões, indicadores e ações. Ainda, tornou-se um importante instrumento a 

análise de documentos específicos da gestão educacional do Município de Natal, 

como a Lei n. 5.650/2005, que aprova o Plano Municipal de Educação de Natal e dá 

outras providências; a Lei Orgânica do Município de Natal, de 3 de abril de 1990; a 

Lei que cria o Conselho Municipal de Educação, Lei n. 5.175, de 10 de abril de 2000; 

e a Lei n. 5.650 de 20 de maio de 2005, que aprova o Plano Municipal de Educação, 

bem como o próprio Plano Municipal de Educação e os bancos de dados do INEP 

referentes ao Município. 

Lüdke e André (1986) apontam que os documentos configuram-se como fontes 

das quais podem ser retiradas evidências que fundamentem ou refutem afirmações e 

declarações do pesquisador e, ainda, que surgem em um determinado contexto e 

fornecem informações sobre este. Portanto, os documentos tornaram-se decisivos 

para a análise do objeto de estudo, pois serviram para a extração de evidências a 

respeito do contexto do objeto e como fonte de informação acerca da organização da 

gestão educacional do Município de Natal. 
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Quanto à entrevista semiestruturada, Laville e Dione (1999) ressaltam que ela 

constitui-se de perguntas abertas, feitas verbalmente, em que o pesquisador utiliza-

se de uma ordem prevista, podendo acrescentar outras perguntas, a fim de esclarecer 

ou aprofundar as respostas dadas. Todavia, Lüdke e André (1986) apontam que 

devemos ter alguns cuidados ao elaborarmos as questões da entrevista, para não 

fugirmos do objeto de estudo. Além disso, os referidos autores destacam que o 

entrevistador deve ouvir mais do que falar e despertar a confiança do entrevistado. 

Desse modo, os eixos norteadores da entrevista são RIGs, coordenação federativa e 

gestão educacional, articuladas com análise documental do PAR do Município de 

Natal.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, além das considerações finais. 

O primeiro inclui este item introdutório de contextualização, problematização, 

indicação do objeto de estudo, objetivo e descrição da metodologia.  

O segundo capítulo discute os componentes contextuais e históricos do objeto. 

Aborda a discussão do federalismo como modelo institucional do Estado e as 

categorias de análise consideradas em nossa investigação. Além disso, discute os 

principais conceitos inerentes ao federalismo como pacto, tais como: relações 

intergovernamentais e coordenação federativa, a fim de compreender o federalismo 

brasileiro.  

No terceiro capítulo, realizamos uma discussão sobre o federalismo no campo 

da educação, apresentando brevemente como a educação brasileira desenvolveu-se 

desde 1889 até os dias atuais, apontando argumentos que nos dão base para afirmar 

que durante esse percurso o federalismo brasileiro na educação apresentou-se de 

forma híbrida, ora mais competitivo, ora mais cooperativo. Buscamos, ainda, 

compreender o contexto histórico no qual o PAR foi formulado, discutindo os 

antecedentes históricos do PAR, como o Compromisso Todos pela Educação e o 

PDE. 

No quarto capítulo, apresentamos a concepção teórico-metodológica do PAR 

mediante a descrição organizacional do respectivo plano, considerando as categorias 
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de análise delineadas e teorizadas no primeiro capítulo deste trabalho, quais sejam: o 

federalismo como pacto, as relações intergovernamentais e a coordenação federativa. 

Ainda, analisamos a dimensão da gestão educacional do Plano de Ações Articuladas 

na área gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino, 

procurando estabelecer os devidos vínculos entre a dimensão educacional e a área 

correspondente e fazendo uma interlocução e contraposição  com os aspectos da 

gestão democrática e da gestão gerencial, levando em consideração a discussão 

acerca do federalismo cooperativo.   

No quinto capítulo, expomos e analisamos os dados do PAR da dimensão da 

gestão educacional, área da gestão democrática, como também as três leis 

municipais, além do Plano Municipal de Educação no que concerne à gestão 

educacional, apontando os aspectos em que há conexões entre a normatização da 

gestão educacional e o PAR.  

Posteriormente, apresentamos as considerações finais e as reflexões 

possibilitadas pelo conjunto das análises, no sentido de apontar as contribuições e as 

perspectivas da pesquisa, seguidas das referências e do apêndice.  
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2 FEDERALISMO: O PACTO, AS RIGS E A COORDENAÇÃO FEDERATIVA 
 
 
 

O objetivo deste capítulo é realizar uma discussão teórica acerca do 

federalismo, procurando sistematizar reflexões sobre as categorias de análise 

consideradas para a nossa investigação. Para tanto, buscamos autores da ciência 

política, do campo da administração pública e da educação, com o intuito de traçar 

um panorama, a partir de algumas das principais abordagens que debatem sobre o 

tema proposto, como também discutir os principais conceitos inerentes ao federalismo 

como pacto, a saber: as relações intergovernamentais e a coordenação federativa, a 

fim de compreender o federalismo brasileiro. 

Para a realização da revisão conceitual acerca do federalismo, recorremos à 

organização estrutural proposta por Souza (2008) em um de seus artigos. Nessa 

revisão conceitual, a referida autora menciona quatro abordagens a respeito do 

federalismo que são passíveis de aplicação ao caso brasileiro, quais sejam: 

federalismo como descentralização das instituições políticas e das atividades 

econômicas; federalismo e democracia; federações e federalismo; e federalismo como 

pacto.  

Na segunda parte do capítulo, discutimos o federalismo brasileiro a partir da 

uma breve reconstrução histórica, recuperando sua origem e o processo de 

construção até os dias atuais.  

É importante frisar que, no conjunto da análise, nos deteremos à discussão da 

teoria do federalismo como pacto, uma vez que o Brasil, na Constituição Federal de 

1988, opta por esse modelo. 

 

 

2.1 O FEDERALISMO – ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 

 

O federalismo como modelo institucional e organizacional do Estado Nacional 

surgiu nos Estados Unidos. Pensadores como James Madison (1751-1836), 

Alexander Hamilton (1755-1804) e John Jay (1745-1829), no século XVIII, 

observavam no federalismo a possibilidade de fortalecer o poder central com a 
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diluição do poder local das 13 ex-colônias britânicas. A federação americana foi 

aprovada na Convenção Constitucional da Filadélfia, em 1787.   

O federalismo é uma forma de organização do Estado que tem enorme impacto 

na organização dos governos. Em geral, existem três tipos de ideologia10 federalista 

associados às experiências de implantação das federações: a) as de orientação 

centralizadora, como no caso dos Estados Unidos da América; b) as de orientação 

descentralizadora, como no caso do Brasil; e c) as que propõem um balanço entre 

centralização e descentralização, como no caso da Alemanha ocidental após a 

Segunda Guerra Mundial (COSTA, 2010). 

O federalismo difere de um outro modelo clássico de nação, que é o Estado 

unitário (ABRUCIO, 2010). No Estado unitário, o governo central é superior e anterior 

às instâncias locais, e as relações de poder obedecem a uma lógica hierárquica e 

piramidal. Já nas federações, o princípio de autonomia e de compartilhamento da 

legitimidade e do processo decisório entre os governos subnacionais merece 

destaque. Dessa maneira, há a possibilidade da existência de mais um agente 

governamental legítimo na definição e na elaboração das políticas públicas 

(ABRUCIO, 2010).   

Riker (1975), ao analisar o processo de organização federal dos Estados 

Unidos da América, ressalta que a formação de uma federação faz-se necessária para 

aumentar a segurança coletiva e os objetivos econômicos, enfatizando que essa 

forma de organização necessita de dispositivos institucionais que possibilitem a 

proteção dos direitos individuais contra a usurpação por parte do governo central.   

 O federalismo americano emerge com características de um federalismo 

centralizado pela necessidade do fortalecimento do poder central em decorrência da 

frágil Confederação. Esse modelo, para Stepan (1999), é caracterizado como 

federalismo de reunião, ou, ainda, como federalismo de come togestrh. 

A federação funciona com base em princípios contratual ou associativo, tendo 

em vista que o poder legítimo somente pode ser resultado de pactos, convenções, 

associações ou contratos entre indivíduos e comunidades (políticas) autônomas 

(COSTA, 2010; ABRUCIO, 2010). As relações entre os entes federados são mais 

contratuais do que hierárquicas e resultam da divisão de poderes e funções. Para que 

essa forma de Estado (federativo) tenha sucesso, são necessárias a interdependência 

                                                           
10 Expressão usada pelo autor Valeriano Mendes Ferreira Costa (2010). 
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dos entes federados e a cooperação intergovernamental, com ações que integrem 

nacionalmente esses entes mediante contratos e pactos (ABRUCIO, 2010). 

 Segundo Abrucio (2010), o federalismo é o principal instrumento para lidar com 

o processo da heterogeneidade e da construção da unidade a partir das partes 

diversificadas. Dessa forma, duas condições levam à adoção desse desenho político 

territorial: a primeira diz respeito à existência da heterogeneidade do país (territorial, 

linguística, étnica, socioeconômica, cultural e política); a segunda condição refere-se 

à construção de uma ideologia nacional alicerçada por instituições que se baseiem no 

discurso e na prática da unidade na diversidade (ABRUCIO, 2010).  

  Souza (2008), em um de seus artigos, organiza a discussão do federalismo em 

quatro abordagens, conforme citado anteriormente: federalismo como 

descentralização das instituições políticas e das atividades econômicas; federalismo 

e democracia; federações e federalismo; e federalismo como pacto. A utilização dessa 

organização auxilia-nos na compreensão do pensamento dos autores que discutem o 

federalismo.  

          Na primeira abordagem discutida pela autora – o federalismo como 

descentralização das instituições políticas e das atividades econômicas –, sua ênfase 

dá-se pela barganha inicial. O modelo de federalismo com características de barganha 

foi sistematizado por Riker (1975), o qual ressalta que, mediante essas características, 

cada Estado recebe as mesmas competências constitucionais sem existir uma 

distinção entre eles, independentemente das especificidades locais, havendo uma 

necessidade da regionalização das atividades políticas e econômicas pela barganha, 

pelas negociações entre entes autônomos que decidem unir-se para formar uma 

nação.    

 A visão de Riker (1975) sobre o modelo de federalismo com características de 

barganha e como descentralização política é considerada minimalista por Elazar e 

Watts (2011). Para esses autores, o federalismo deve ter características da não 

centralização do poder, que, por sua vez, é diferente da descentralização.  

Nessa não centralização de poder, há arenas de decisão política com maior ou 

menor abrangência. Já o processo de descentralização implica a existência de um 

centro de poder com uma autoridade que pode descentralizar e recentralizar conforme 

seus interesses (ELAZAR; WATTS, 2011). Esse entendimento de Elazar e Watts é 

confirmado, quando ressaltam que a democracia é característica da não centralização 

contratual e que o pacto é a essência do federalismo. 
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O Pensamento da descentralização, discutido por Riker (1975) como algo 

inerente ao federalismo, também é contestado por Lijphart (2003), que não relaciona 

o federalismo ao processo de descentralização, utilizando-se para exemplificar o 

modelo da Venezuela, que é um país federalista altamente centralizado. Ainda, 

ressalta o autor, países de governo único, como é o caso da Dinamarca e do Japão, 

são bastante descentralizados. A esse respeito, inferimos que não podemos fazer 

uma interpretação linear e utilizar o federalismo como sinônimo de descentralização, 

e sim como de não centralização de poder que comporta diferentes centros de 

poderes. 

Além disso, Riker (1975), ao referir-se ao federalismo, não atribui a democracia 

como característica de uma federação. Essa assertiva é contestada por Stepan 

(1999), que afirma que a democracia, mediante seus mecanismos institucionais como 

a Constituição, assegura poder aos entes federados, sem que o governo central retire 

esse poder dos estados subnacionais. Diante dessa discussão, a segunda 

abordagem, a de federalismo e democracia, é evidenciada.  

Para Stepan (1999), os sistemas políticos democráticos somente podem ser 

considerados federativos se atenderem a dois critérios: a) os Estados devem conter 

subunidades políticas territoriais e a composição do eleitorado dessas subunidades 

deve ser constituída por seus cidadãos, além da existência da Constituição Federal 

para manter essas unidades soberanas na elaboração de leis e de políticas; b) a 

existência de uma unidade política de âmbito nacional que contenha um poder 

legislativo que legisle e formule políticas de forma soberana e que seja eleito pela 

população do Estado. 

Esse autor ainda considera que, somente mediante a democracia, a federação 

se firma, ou seja, os arranjos institucionais, como as leis, amparam essa forma de 

organização territorial. Essas leis, por exemplo, a Constituição Federal de uma nação, 

garantem os acordos, os pactos, o estabelecimento de poder compartilhado, não 

hierarquizado, e, principalmente, o respeito à diversidade.  

A respeito da terceira abordagem, a federação e o federalismo, Souza (2008) 

explicita que não há federação sem federalismo. Já Franseze (2010) aponta que é 

possível a existência de países não federativos nos quais se verifique uma situação 

de federalismo, gerando, na maioria dos casos, uma série de conflitos internos.     

Stepan (1999) ressalta que as federações, para Riker (1975), são resultados 

de pactos entre entidades previamente soberanas e que a existência ou não de 
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instituições federativas seria de pouca importância na definição e na adoção de 

políticas. O pensamento de Riker é contestado por Stepan (1999), que ressalva a 

necessidade do consorciativismo nas organizações federativas como forma de 

administrar conflitos que surgem ou podem surgir em sociedades fragmentadas por 

razões históricas, étnicas ou religiosas. Esse consorciativismo tem o objetivo de 

garantir a estabilidade do governo, assegurar os acordos das divisões de poder e a 

sobrevivência, evitando o uso da violência política. 

Ainda de acordo com Stepan (1999), os Estados Unidos, a Suíça e a Austrália 

estão entre o grupo de países que possuem o federalismo come togestrh, que tem o 

sentido de unir o que estava separado, no entanto, sem perder a identidade individual. 

Quanto às federações denominadas de holdtogesther, Stepan (1999) ressalta que 

teriam significado de manutenção da União e que o modelo federativo é instituído a 

partir da divisão de um Governo unitário, para dar conta, de maneira democrática, das 

diversidades culturais, linguísticas ou étnicas dentro de um mesmo país, mantendo as 

diferentes partes unificadas com o objetivo de evitar o rompimento e transferindo 

poder aos Estados subnacionais. 

O federalismo, na perspectiva de Elazar (1987), é composto tanto por regras 

autônomas quanto por regras compartilhadas, pactuadas, que visam ao 

compartilhamento das decisões, ou seja, há a coexistência de diferentes centros de 

poder dentro de uma mesma nação, e a Constituição dessa nação garante as 

condições para o pacto federativo, que se traduz na última característica teorizada por 

Souza – federalismo como pacto.   

Dessa maneira, o federalismo consiste na divisão de poder e autoridade entre 

esferas de governo, garantida por um contrato maior, que é a Constituição, tendo 

como principal característica a combinação entre autonomia e interdependência das 

partes, ou self-rule e sharedrule (ELAZAR; WATTS, 2011). 

Autores como Sano (2008), Franseze (2010) e Abrucio (2010) referem-se ao 

federalismo, igualmente como Elazar e Watts (2011), com característica da 

combinação entre autonomia e interdependência dos entes. Nessa direção, Sano 

(2008) acrescenta que o federalismo sofre variações conforme o número de atores, 

os recursos disponíveis de cada um deles, a maior ou menor concentração de poder, 

além das instituições que são criadas. 

Para Souza (1999), o federalismo, enquanto divisão territorial de poder, é um 

mecanismo de acomodação de conflitos mais do que de busca de harmonia. Os 
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conflitos são inerentes aos arranjos federativos, especialmente em países como o 

Brasil, que optou por fazer a abertura política antes das reformas econômicas, fiscais 

e administrativas (SOUZA, 1999). O grau de autonomia de cada esfera é estabelecido 

na Constituição Federal, mas, segundo a autora, a existência de contrato não é 

condição para a garantia da resolução dos conflitos entre as partes.  

Para a referida autora, o ambiente mais ou menos conflituoso depende das 

relações governamentais estabelecidas. Essas relações irão refletir substantivamente 

no desenho das políticas. Assim, na perspectiva de Elazar e Watts (2011), o 

federalismo é um conceito maior e anterior que engloba a ideia de relações 

intergovernamentais, mas que não necessariamente tais relações sejam exclusivas 

das federações, o que difere da visão de Riker (1975), quando ressalta que o 

federalismo não exerce impacto sobre os resultados das políticas públicas, 

considerando que as relações intergovernamentais não interferem na materialização 

do pacto federativo nem na materialização das políticas públicas. 

Elazar e Watts (2011) propuseram modelos para analisar o significado da 

centralização/descentralização e da não centralização das políticas públicas. O 

primeiro modelo da pirâmide de força (Figura 1, lado esquerdo) refere-se à 

descentralização do poder de cima para baixo, denominado de hierárquico, que 

estabelece uma relação de poder central superior que descentraliza e recentraliza 

segundo sua conveniência; no segundo modelo (Figura 1, lado direito), o conceito é 

similar, sendo que a descentralização é do centro para a margem. Para ilustrar a 

partilha de poder, Elazar (1987) criou o modelo de matriz federativa (Figura 2), em que 

não há centros de poder superiores nem inferiores, apenas arenas de decisões 

políticas com maior ou menor abrangência.  
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       Figura 1 – Modelo de relacionamento entre as unidades nacional, estadual e local 
        Fonte: Elazar (1987, p. 35). 
 

 

               

Figura 2 – Modelo matricial de relacionamento entre as unidades nacional, estadual e local       
Fonte: Elazar (1987, p. 37). 
 

 

De acordo com Franseze (2010, p. 38): 
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A matriz evidencia não apenas a existência de arenas com 
abrangências diferenciadas, mas também a premissa de que deve 
haver interação entre essas diferentes células para que o sistema 
funcione. A dimensão das regras compartilhadas leva à existência de 
uma necessária interação nas federações e é em razão desta que o 
sistema recebe o nome de federalismo cooperativo.  

          

Alguns princípios fundamentais acerca do federalismo são teorizados por Costa 

(2010) e designados por ele de ideologia federalista, os quais se compatibilizam como 

princípios básicos do governo democrático, a saber: liberdade, igualdade e eficácia 

(COSTA, 2010). São resumidos em quatro categorias, a saber: o princípio contratual 

ou associativo, o qual estabelece que o poder legítimo somente pode ser proveniente 

de pactos, convenções, associações ou contratos entre indivíduos ou comunidades 

políticas autônomas; o princípio do pluralismo político, que institui que, a partir da 

existência de duas ou mais comunidades políticas autônomas (mas não soberanas) 

dentro de um mesmo Estado, são garantidas a liberdade e a igualdade, principalmente 

em sociedades de grandes dimensões territoriais e populacionais, marcadas por 

heterogeneidade cultural e social e consideráveis desigualdades econômicas; o 

princípio da subsidiariedade, que responsabiliza todos dentro de uma comunidade 

política pelas decisões e ações coletivas, tendo em vista que serão afetados por elas, 

tanto positiva como negativamente, uma vez que os setores da sociedade civil terão 

prioridade na definição da legislação e/ou na implementação de políticas públicas que 

afetarão exclusivamente essas comunidades, assim, os entes federados deverão 

colaborar para que essas comunidades alcancem as condições necessárias e 

suficientes para realizar esses objetivos, apoiando-as na execução dessas políticas; 

e, por último, o princípio da equidade federativa, que garante padrões mínimos de 

auxílio para as comunidades e indivíduos, a fim de garantir os direitos constitucionais. 

Nesse sentido, de acordo com Costa (2010), o federalismo distingue-se dos Estados 

unitários na medida em que se baseia nesses princípios supracitados que permitem a 

representação popular e a legitimação pela representação territorial.             

Portanto, o federalismo constitui-se da não centralização de poder e, para ser 

efetivado, necessita do compartilhamento das decisões dos entes federados em uma 

relação autônoma, privilegiando a interdependência mediante uma coordenação 

federativa que possibilite que os entes estabeleçam relações intergovernamentais 

para que a operacionalização das políticas, tanto na elaboração quanto na 
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implementação, torne-se menos conflituosa. Para alcançar esse objetivo, o modelo de 

matriz federativa proposto por Elazar e Watts (2011) permite que os entes federados 

comunguem de poderes com maior ou menor abrangência em uma relação de 

reciprocidade e colaboração pactuada por um contrato maior, que é a Constituição. 

 

2.1.1 O federalismo como pacto 

 

 

Ao se discutir o federalismo como pacto, é necessário tratar de duas categorias 

fundamentais: as relações intergovernamentais e a coordenação federativa. O pacto 

é capaz de estabelecer um compartilhamento da soberania territorial mediante 

relações contratuais, com o objetivo de compatibilizar o princípio da autonomia com a 

interdependência entres as partes. Segundo Abrucio (2010), o funcionamento de uma 

federação deriva do próprio sentido etimológico da palavra, que significa pacto e vem 

do latim foedus.   

O federalismo com a ideia de pacto, denominada teoria do federalismo 

cooperativo, fortalece-se por meio das interações entre os entes federados, ou seja, 

das relações intergovernamentais. No federalismo cooperativo, há compartilhamento 

de decisões e interação entre os entes federados (ELAZAR; WATTS, 2011). De 

acordo com esses autores, o pacto é estabelecido entre o governo central e os 

governos subnacionais mediante a matriz federativa, que determina a separação entre 

as esferas de governo, no entanto é essa dinâmica federativa que leva a uma 

interação entre os entes. 

 Para Elazar e Watts (2011), o pacto federativo é uma característica da não 

centralização em que os governos trabalham juntos para o funcionamento da 

federação, ou seja, pelo funcionamento da própria dinâmica estabelecida pelo 

desenho constitucional federativo. Por outro lado, não se pode ignorar que essa teoria 

baseia-se na análise do modelo norte-americano, mas não se pode deixar de 

reconhecer a importância desse modelo para o desenho institucional da federação 

brasileira porque a ideia que perpassa a teoria do federalismo como pacto é a 

conjugação entre autonomia e interdependência – aspectos inerentes ao federalismo, 

segundo os autores supracitados.   
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 Segundo Grodzins (1966), há quatro formas em face das quais o 

compartilhamento do poder realiza-se, a saber: por meio da política; da 

profissionalização, da proximidade e do desenho. O compartilhamento pela política 

faz-se nos espaços de decisão, como o Congresso Nacional, lócus em que são 

votados os rumos da nação, mediante as leis. Quanto ao compartilhamento pela 

profissionalização, pode ser exemplificado pela relação estabelecida entre 

profissionais nos espaços de atuação, locais de compartilhamento de experiências e 

de aprendizagem da profissão, locais de decisões das políticas públicas e de 

efetivação do pacto federativo. Esse modo está mais relacionado aos aspectos 

técnicos, e não políticos, ocorrendo conforme o compartilhamento de experiências a 

partir de fóruns, encontros de dirigentes, comissões intergestores etc. O 

compartilhamento por proximidade é estabelecido mediante a proximidade de 

interesse de assuntos tratados pelas diferentes esferas de governo, enquanto o 

compartilhamento por desenho refere-se à cooperação por meio da Constituição 

Federal. 

Nesse sentido, a não centralização como característica dos Estados 

federativos, proposta por Elazar e Watts (2011), dialoga diretamente com a teoria de 

relações intergovernamentais mediante a proposta criada pelo autor da matriz 

federativa, que se torna viável para a discussão da elaboração e da implementação 

de políticas públicas no Brasil, ao dar maior visibilidade aos problemas relacionados 

à interação entre as esferas de governo na produção de políticas públicas. Desse 

modo, o pacto é a essência do federalismo, que congrega as relações 

intergovernamentais e a coordenação federativa, combinando nessa relação 

autonomia e interdependência. 

 

 

2.1.1.1 As Relações Intergovernamentais (RIGs) 

 

 

O compartilhamento é estabelecido por meio de relações intergovernamentais, 

as quais são atividades ou interações que ocorrem entre unidades governamentais de 

todos os tipos e níveis dentro do sistema federal, bem como entre dois governos que 

interagem para o desenvolvimento ou execução de políticas públicas (WRIGHT, 
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1988). Segundo Licio (2012), as relações intergovernamentais estão intimamente 

ligadas ao federalismo, mas não restritas a ele. 

A origem do termo relações intergovernamentais, segundo Wright (1988), ainda 

não foi identificada. De acordo com esse autor, o termo RIGs foi utilizado inicialmente 

na década de 1930 nos Estados Unidos, com o advento do New Deal11, a partir das 

políticas de bem-estar social12 como forma de diminuir os efeitos econômicos e sociais 

da crise de 192913 e referia-se às interações entre as instâncias de governo como 

resposta à crise supracitada. 

Para Sano (2008), o estudo das RIGs passou a fazer mais sentido na América 

Latina a partir da década de 1980, quando diversos países da região iniciaram 

processos de descentralização.  

 

Os governos subnacionais, que muitas vezes eram meramente 
unidades administrativas subordinadas à esfera central, ganharam 
maior autonomia e passaram a estabelecer relacionamentos mais 
autônomos tanto com o governo central como com outras esferas 
subnacionais. Ou seja, isso ocorreu na passagem de um modelo mais 
centralizado e hierárquico para uma configuração em que os 
diferentes níveis de governo passaram a elaborar e a assumir suas 
políticas, emergindo aí o problema da coordenação federativa (SANO, 
2008, p. 47). 

 

 

Segundo Wright (1988), as relações intergovernamentais são consideradas 

mecanismos importantes dentro da dinâmica do federalismo e possuem algumas 

características fundamentais, tais como: o número e a variedade de unidades 

governamentais, ou seja, duas ou mais unidades governamentais devem interagir 

para a definição das políticas, permitindo que haja, dependendo dessa interação, 

                                                           
11 O New Deal, ou novo acordo, foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados 
Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do Presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de 
recuperar e reformar a economia norte-americana. 
12 Estado de bem-estar social, Estado-providência ou Estado social é um tipo de organização política e 
econômica que coloca o Estado como agente da promoção (protetor e defensor) social e organizador 
da economia. Nessa orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda vida e saúde social, 
política e econômica do país, em parceria com sindicatos e empresas privadas, em níveis diferentes, 
de acordo com o país em questão. 
13 É considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Este período de 
depressão econômica causou altas taxas de desemprego quedas drásticas no produto interno bruto de 
diversos países, na produção industrial, preços de ações e praticamente em todo medidor de atividade 
econômica, em diversos países no mundo.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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maiores ou menores conflitos na sua execução, sendo também importante o número 

e a variedade de autoridades envolvidas (políticos e burocratas) nessa dinâmica. 

A intensidade e a regularidade dos contatos entre essas autoridades 

governamentais permitem o fortalecimento dessas relações dentro de espaços de 

negociação. Além disso, a importância das ações e atitudes das autoridades 

governamentais para a elaboração e implementação/execução das políticas, ou seja, 

as opções políticas nesse movimento de elaboração/implementação e execução das 

políticas públicas, podem definir o sucesso ou não de determinada política. Essas 

opções políticas devem permitir a visibilidade nas questões relacionadas ao 

financiamento para a implementação das políticas.  

Nessa perspectiva, segundo Sano (2008), algumas características teorizadas 

por Wright (1988) acima podem ser condensadas e formar um único grupo constituído 

por: unidades governamentais, atores e financiamento. Esse grupo de características, 

conforme Sano (2008), relaciona-se com a divisão de poder em uma federação, ou 

seja, a maior ou menor concentração de poder numa dada esfera acaba por influenciar 

na interação entre os atores.  

 Tomando por base o entendimento de que o modelo de federalismo relaciona-

se com a ideia de relações intergovernamentais (ELAZAR; WATTS, 2011), é 

pertinente apontar alguns aspectos institucionais que, segundo Pierson (1995), devem 

ser considerados na análise de políticas públicas na perspectiva das RIGs, quais 

sejam: a reserva de poderes específicos para as unidades federativas; a 

representação dos interesses das partes no centro; o grau de comprometimento da 

equalização fiscal; e os dilemas do shared-decisionmaking (relacionamento 

interdependente). 

O primeiro aspecto (reserva de poderes específicos para as unidades 

federativas) relaciona-se com a ideia de que as unidades federativas são autônomas 

e podem desenvolver políticas próprias, antecipando, em alguns momentos, as 

políticas públicas, ou seja, um determinado serviço pode ser oferecido antes que outra 

esfera de governo o faça. Uma vez que essa política avança para uma gradual 

institucionalização, dificulta a coordenação federativa, pois pode acontecer uma 

sobreposição ou ausência de ações em determinado território. Essa sobreposição ou 

ausência de ações leva à competição entre as esferas de governo na definição de 

quem seria o responsável pela oferta dos serviços públicos. 
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No segundo aspecto (representação dos interesses das partes no centro), 

ressaltam-se o Congresso Nacional como espaço privilegiado para as disputas 

intergovernamentais no processo de formulação das políticas públicas e, ainda, a 

dinâmica das relações dentro dos ministérios, dos conselhos tripartites, que são 

arenas de disputas importantes, permitindo que as unidades subnacionais influenciem 

nas decisões do centro. 

O grau de comprometimento da equalização fiscal corresponde ao terceiro 

aspecto e trata da capacidade financeira dos entes federados. Com relação a esse 

ponto, pode-se afirmar que a forma como os recursos financeiros são distribuídos 

limita ou não a capacidade financeira dos entes federados e a implementação dos 

serviços sociais. 

O quarto aspecto aborda os dilemas do shared-decisionmaking 

(relacionamento interdependente) e refere-se à tomada de decisões em conjunto entre 

as esferas de governo e a necessidade da coordenação de tarefas e poderes 

compartilhados entre os níveis de governo mediante acordos para que se torne menos 

conflituosa a operacionalização das políticas. Desse modo, as RIGs são favorecidas 

ou prejudicadas a partir dos aspectos acima mencionados. 

Abrucio (2005) destaca que fórmulas cooperativas mal dosadas podem trazer 

problemas quando são confundidas com a verticalização, que resulta mais em 

subordinação do que em parcerias. Segundo Kugelmas e Sola (1987), a ausência de 

mecanismos cooperativos (equalização fiscal, definição das competências de cada 

ente) nas relações entre os entes federados contribui para a efetivação de um 

federalismo predatório14 e não cooperativo. Nessa perspectiva, as relações entre a 

União e as instâncias subnacionais estabelecidas dentro de um mesmo espaço 

territorial (Estados e Municípios) definem a existência de um federalismo mais 

cooperativo ou mais competitivo.   

No entanto, Abrucio (2005) ressalta que as federações necessitam de 

determinadas formas de competição entre os níveis de governo. Essas formas de 

competição podem favorecer a busca pela inovação e pelo melhor desempenho das 

                                                           
14 Caracteriza-se pela ausência de mecanismos cooperativos mais eficazes entre a União e os Estados 
e na relação estabelecida entre estes, ou seja, não cooperativo de relações intergovernamentais. Esse 
tipo de federalismo predatório é proveniente de conflitos em torno dos recursos a serem atribuídos a 
cada ente e pela guerra fiscal entre estados que buscam atrair investimentos mediante mecanismos de 
renúncia tributária, principalmente na isenção de impostos (ABRUCIO, 2005). 
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gestões locais, considerando que os eleitores podem comparar o desempenho dos 

vários governantes. Ainda de acordo com o autor,  

 

a concorrência e a independência dos níveis de governo tendem a 
evitar os excessos contidos na “armadilha da decisão conjunta”, bem 
como o paternalismo e o parasitismo causados por certa dependência 
em relação as esferas superiores de poder (ABRUCIO, 2005, p. 3). 

 

Mesmo defendendo que a competição pode favorecer inovações, Abrucio 

(2005) destaca que, no terreno das políticas sociais, essa competição pode trazer 

efeitos negativos, como a redução de políticas de combate à desigualdade, além de 

estimular a guerra fiscal. Esse autor adverte que o desafio é encontrar caminhos que 

permitam a melhor adequação entre competição e cooperação, procurando ressaltar 

seus aspectos positivos em detrimento dos negativos, de modo que haja um equilíbrio 

entre as formas de cooperação e de competição existentes. 

Diante desse contexto, consideramos que há a necessidade de se estabelecer 

relações intergovernamentais, buscando a diminuição de conflitos competitivos em 

todos os níveis de governo mediante o diálogo permanente, a fim de facilitar que a 

União exerça, de fato, o papel da coordenação federativa, respeitando a autonomia 

dos entes em uma relação de interdependência recíproca.    

Desse modo, as relações intergovernamentais exercem um papel crucial na 

elaboração e implementação/execução de políticas públicas, evitando que haja uma 

sobreposição de ações dos entes. Nesse movimento, é importante pontuar que, de 

fato, a União precisa exercer a coordenação federativa sem ferir a autonomia desses 

entes. Essa assertiva é, sobremaneira, um grande desafio aos países que 

implantaram o modelo de federalismo cooperativo, a exemplo do Brasil. 
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2.1.2 A coordenação federativa 

 

 

No federalismo, são encontrados, em geral, conflitos e dilemas que precisam 

ser mais bem coordenados pelas federações. A resolução desses conflitos e dilemas 

deve ultrapassar a dicotomia entre centralização e descentralização, que leva mais à 

competição do que a práticas colaborativas. Essas práticas devem respeitar a 

autonomia dos entes, sem perder de vista as necessidades nacionais de uma 

federação (ABRUCIO, 2010).  

O respeito à autonomia dos entes materializa-se por meio das interações que 

ocorrem no momento da definição e implementação/execução das políticas, em uma 

relação permanente de diálogo, ou seja, de acordo com o que Pierson (1995) defende 

como shared-decisionmaking (relacionamento interdependente). 

O reconhecimento de que os entes federativos possuem ou devem possuir um 

relacionamento interdependente na tomada de decisões define a organização das 

ações que irão refletir no modelo da coordenação federativa. Para Pierson (1995), 

essa coordenação deve permitir o compartilhamento entre os níveis de governo 

mediante acordos, pactos, contratos, em uma relação que possibilite práticas 

cooperativas aos entes subnacionais, as quais não sejam meramente administrativas, 

subordinadas ao poder central, mas cooperativas, diminuindo o abismo entre os entes 

federados.  

Abrucio (2005) destaca três tendências conflituosas que necessitam ser mais 

bem coordenadas no que se refere à gestão de políticas públicas, principalmente com 

a complexificação das relações intergovernamentais ocorrida em todo o mundo nos 

últimos anos. 

 A primeira tendência conflituosa apontada pelo autor diz respeito à expansão 

ou à manutenção do Welfare State15, convivendo com maior escassez de recursos, o 

                                                           
15 Modelo típico das economias, com forte participação estatal, também chamado de bem-estar social 
(LEHER, 2002, p. 160). 
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que exige melhor desempenho governamental, cortando gastos e custos com o 

objetivo de melhorar a eficiência (fazer mais com menos) e a efetividade (impactar 

sobre as causas dos problemas sociais) (ABRUCIO, 2005). 

A segunda tendência realça que houve um aumento das demandas por maior 

autonomia de governos locais e/ou grupos étnicos, levando à luta contra a 

uniformização e a excessiva centralização, o que acontece ao mesmo tempo que 

governos e coalizões nacionais tentam evitar problemas causados pela fragmentação, 

como a elevação da desigualdade social, o descontrole das contas púbicas de entes 

subnacionais, a guerra fiscal entre os níveis de governo (ABRUCIO, 2005). 

A última tendência é referente à necessidade de reforço das instâncias 

nacionais para organizar melhor a inserção internacional do país e reduzir os aspectos 

negativos da globalização, inclusive para as comunidades locais e seus hábitos 

socioculturais (ABRUCIO, 2005). 

A coordenação federativa realiza-se mediante regras legais que induzem os 

entes federados a compartilharem decisões e tarefas a partir de ações conjuntas e 

articuladas, na perspectiva de equilibrar os conflitos existentes na federação e os 

poderes entre a União e os Estados membros por meio de práticas de cooperação e 

de distribuição de competências. Inserem-se, nessa dinâmica, práticas cooperativas 

de todos os níveis, inclusive as relacionadas ao financiamento das políticas que 

contribuem, segundo Kugelmas e Sola (1987), para uma melhor equalização fiscal, 

colaborando para um federalismo cooperativo e não predatório. 

De acordo com Abrucio (2010), a importância e a necessidade da coordenação 

federativa no desenvolvimento de políticas públicas compartilhadas colocam a União 

no papel de coordenadora dessas políticas, uma vez que tem a capacidade de 

amenizar conflitos políticos e de jurisdição, bem como de incentivar a ação conjunta 

por meio da indução de políticas.  

Nesse contexto, para esse autor, a coordenação federativa não é um processo 

de centralização, mas implica ações necessárias que visam a negociação. Essa 

negociação entre Estados e Municípios autônomos deve se realizar no momento da 

elaboração e da implementação dos programas governamentais. O referido autor 

também ressalta que a coordenação federativa é uma resposta estratégica para 

amenizar a fragmentação.  

Abrucio (2010) ainda destaca que as ações conjuntas, muitas vezes, são 

inibidas pelos interesses locais em detrimento dos interesses gerais da nação, o que 
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dificulta a coordenação federativa. Além disso, a dificuldade dessa coordenação 

federativa dá-se pela rotatividade administrativa e governamental, inibindo a 

continuidade de políticas. Essa descontinuidade de políticas é incentivada por uma 

competição desmedida entre os entes federados que impacta no surgimento das 

diversas formas de regulação. 

Elazar e Watts (2011) Franseze (2010), Abrucio (2010) e Sano (2008) 

assinalam que o federalismo combina as características de autonomia e 

interdependência. Na sequência textual, discutimos quatro aspectos que são 

inerentes a um modelo de gestão que se ancora no conceito de interdependência e 

autonomia e que nos auxilia na compreensão da finalidade da coordenação federativa. 

 O primeiro aspecto importante na discussão do federalismo como pacto refere-

se ao papel central da União na indução das políticas; o segundo diz respeito à 

autonomia dos entes subnacionais para a gestão das suas políticas; o terceiro 

corresponde a um modelo de financiamento capaz de assegurar um padrão de 

qualidade nacional; e quarto está relacionado ao planejamento entres os entes 

federados no que concerne a elaboração e execução das políticas públicas para que 

não haja sobreposição de ações. 

Com base nesse entendimento, a indução da União nas políticas deve estar 

normatizada em leis e diretrizes nacionais pactuadas entre os entes, resultando em 

um planejamento alinhado das diferentes esferas, com um financiamento capaz de 

assegurar um padrão de qualidade, estando a União exercendo ações coordenadas 

entre as diferentes esferas de gestão.  

 

 

2.3 FEDERALISMO NO BRASIL: RESGATANDO ALGUNS ASPECTOS 
HISTÓRICOS DO SEU DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

O objetivo deste tópico é resgatar alguns aspectos do desenvolvimento do 

federalismo no Brasil, evidenciando seus antecedentes históricos e os aspectos gerais 

do federalismo brasileiro. Pensando em contemplar os aspectos gerais do 

federalismo, separamos a discussão para pontuar com maior ênfase a 

descentralização via municipalização a partir da década de 1980. 
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 No Brasil, o Decreto n. 1, de 15 de novembro de 1889, estabelece que a 

República Federativa é a forma de governo da nação brasileira. Porém, somente em 

1891, a partir da Constituição de 24 de fevereiro, inspirada no federalismo norte-

americano, foi instituída oficialmente a federação brasileira, atribuindo aos Estados 

autonomia para legislar sobre os assuntos que não fossem exclusivos da União, como 

política externa, controle da moeda, forças armadas, conforme citação a seguir: “A 

Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a 

República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por 

união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do 

Brasil” (BRASIL, 1891). O documento destaca ainda, no Art. 68, que “os Estados 

organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo 

quanto respeite ao seu peculiar interesse” (BRASIL, 1891).  

Essa atribuição aos Municípios surgiu a partir das ideias e lutas dos liberais 

brasileiros emergentes, que se apropriaram das ideias europeias no contexto de 

desenvolvimento econômico, defendendo a descentralização administrativa e 

econômica como a defesa do livre cambismo16, a defesa social, a abolição da 

escravatura, o estabelecimento de novas relações de trabalho e a modernização 

dessas relações sociais. No entanto, Araújo (2005, p. 156) esclarece que autonomia 

do Município, tratada no Art. 68, da CF de 1891, era uma “peça de ficção”, 

  

[...] na medida em que o quadro de parcos recursos financeiros, aliado 
ao quadro de Câmaras eleitas e prefeitos nomeados em apenas 12 
dos 20 estados, resultava de uma dependência política e econômica 
do poder local em relação ao governo estadual. Nesse sentido, 
podemos afirmar que a base legal da república velha dava pouca 
autonomia financeira e política aos municípios, apesar de ter deixado 
de existir uma lei única sobre as municipalidades e de os estados 
poderem decretar as suas leis orgânicas municipais (ARAÚJO, 2005, 
p. 56). 

 

Na Primeira República, ou República Velha (1889-1930), o federalismo 

sobressai-se por meio da autonomia estadual oligárquica, à custa do enfraquecimento 

dos Municípios, das práticas republicanas, e independente do governo federal 

(ABRUCIO, 2010). Esse modelo é denominado por Cury (2010) de federalismo 

                                                           
16 Modelo de mercado no qual a troca de bens e serviços entre países não é afetada por restrições do 
Estado. É contrário ao protecionismo, que é a política econômica que pretende restringir o comércio 
entre países. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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centrífugo, configurando o poder dos Estados membros sobre a União mediante uma 

larga autonomia destes, fortalecendo sobremaneira as elites agrárias e mantendo os 

interesses dessa elite, principalmente as oligarquias paulistas e mineiras. Dessa 

maneira, o governo federal era bastante fraco e havia pouca cooperação entre os 

entes federados (ABRUCIO, 2005), prejudicando a coordenação federativa e 

inexistindo relações intergovernamentais. 

A federação brasileira, nesse momento, tem uma feição estadualista, uma vez 

que, reprimida pelas oligarquias que mantinham seu predomínio econômico vinculado 

ao político, permaneceu com o poderio oligárquico durante a Primeira República. Esse 

poderio político foi baseado no coronelismo17 como tradução do poder local na 

definição dos nortes da política nacional. O poderio oligárquico também definia o pacto 

oligárquico, que se traduzia na política dos governadores, não prescindindo do 

Município nesse pacto. 

Essa política dos governadores consistia em um acordo político entre os 

Estados de São Paulo e Minas Gerais, na eleição do Presidente da República, e 

beneficiou somente os Estados com maior poderio econômico, o que resultou em uma 

grande desigualdade regional, resultante da dependência econômica e política dos 

outros Estados que ficaram cada vez mais dependentes da União.  

A crise da bolsa de Nova York em 192918 atingiu substancialmente o 

federalismo brasileiro da Primeira República, refletindo profundamente na economia 

agroexportadora e, consequentemente, na economia das oligarquias agrárias. Nesse 

sentido, o federalismo brasileiro, com a desvalorização do café no mercado 

internacional, necessitava de intervenção do governo central para proteger o produto 

desse reflexo na década de 1920.  

Ainda nessa década de 1920, vários movimentos do ponto de vista político-

regional contra a permanência das oligarquias no poder minaram a federação. Os 

Estados que não estavam inseridos no pacto oligárquico, as massas urbanas 

                                                           
17 Usado para definir a complexa estrutura de poder que tem início no plano municipal, exercido com a 
figura do coronel sobre o poder público (o Estado). Tendo como carecteres secundários o mandonismo, 
a fraude eleitoral e a desorganização dos serviços públicos, abrange todo o sistema político do Brasil, 
durante a República Velha (LEAL, 2012).  
18 A Grande Depressão, por vezes chamada de Crise de 1929, foi quando valores de ações na bolsa 
de valores de Nova Iorque, a New York Stock, despencaram encadeando a Quinta-Feira Negra. Assim, 
milhares de acionistas perderam, literalmente da noite para o dia, grandes somas em dinheiro. Essa 
quebra na bolsa de valores de Nova Iorque piorou drasticamente os efeitos da recessão já existente, 
causando grande deflação e queda nas taxas de venda de produtos, que, por sua vez, obrigaram o 
fechamento de inúmeras empresas comerciais e industriais, elevando assim drasticamente as taxas de 
desemprego.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandonismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-Feira_Negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defla%C3%A7%C3%A3o
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descontentes com eleições fraudulentas e o descontentamento dos militares 

repercutiram para o enfraquecimento político da federação. Nessa mesma ocasião, 

houve no Brasil manifestações políticas, culturais e educacionais (ARAÚJO, 2005). O 

enfraquecimento da federação nesse momento pode ser analisado mediante a 

ausência da interdependência dos entes federados e da sua autonomia. Essa 

ausência é contrária ao que propõe a teoria do federalismo cooperativo, segundo 

Elazar e Watts (2011). Para os autores, a combinação entre autonomia e 

interdependência define o federalismo cooperativo. Desse modo, afirmamos que 

nesse período o federalismo no Brasil apresenta-se mais competitivo do que 

cooperativo. 

Com a revolução de 1930, o federalismo oligárquico foi redimensionado pelo 

governo provisório de Getúlio Vargas e a autonomia dos Estados ficou limitada, haja 

vista que foram destituídos os governadores e indicados interventores. Nesse período, 

destaca-se o predomínio do modelo de federalismo centrípeto (CURY, 2010), com o 

fortalecimento do poder da União em evidência. Essa atitude do governo tinha por 

objetivo enfraquecer o poder das oligarquias e fortalecer o governo central. No 

entanto, não houve uma ruptura total com as oligarquias, que continuaram exercendo 

influência política indireta. 

 

A revolução de 1930 não representou uma ruptura total com o pacto 
oligárquico anterior, pois não foram desconsideradas as alianças 
regionais como um elemento central do Estado brasileiro. A proposta 
dos interventores ao governo provisório visava ao fortalecimento do 
governo central e ao enfraquecimento das velhas oligarquias. Mas os 
interventores acabaram amoldando-se aos grupos regionais 
dominantes, o que sugere a reconstituição do pacto oligárquico em 
novas bases, articulado ao processo de centralização e fortalecimento 
do poder da União. A revolução constitucionalista contribuiu para 
evidenciar que seria impossível desconsiderar o regionalismo das 
forças estaduais, e a constituição de 1934 refletiu esse fato (ARAÚJO, 
2005, p. 161). 

 

O texto Constitucional de 1934, de cunho liberal, seguindo uma tendência 

mundial do pós 1ª guerra, tinha uma característica social com o perfil intervencionista 

estatal, sem desconsiderar o poder das elites locais. O texto definiu melhor a estrutura 

tributária do país, com uma acepção mais clara sobre as competências das três 

esferas de governo, ressaltando que os Estados compartilhariam com os Municípios 
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a metade do imposto arrecadado, ampliando, assim, as possibilidades municipais no 

que tange à vulnerabilidade frente às oligarquias regionais (ARAÚJO, 2005).   

Ainda de acordo com o texto Constitucional de 1934, é possível evidenciar a 

gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, a vinculação de um percentual de 

impostos para a educação, o Plano Nacional de Educação e a institucionalização dos 

conselhos de educação.  

Cury (2010) ressalta que, nesse período, prevalece o modelo de federalismo 

de cooperação, pois, segundo o autor, há um equilíbrio de poderes entre os entes no 

que se refere a distribuição de recursos e atividades planejadas. No entanto, 

consideramos esse momento ainda com a inexistência de interações entre os entes 

federados e de um pacto que se estabelecesse entre o governo central e os governos 

subnacionais, mediante a proposta da matriz federativa.  

Em 1937, é outorgada a Constituição ditatorial do Estado Novo (1937-1945), 

extremamente repressiva e centralizadora, suprimindo a autonomia dos Estados e dos 

Municípios. O governo central aumentou a concentração de poder com o golpe de 

Getúlio Vargas, e o regime federativo no Brasil ficou comprometido, haja vista que, 

nesse período, predominaram relações de subordinação dentro do Estado federal 

(CURY, 2010), retrocedendo o modelo de federalismo centrípeto que colocava o país 

mais próximo do Estado unitário, que é outro modelo de nação diferente do 

federalismo, em que as relações de poder obedecem a uma lógica hierárquica e 

piramidal.                               

   Na década de 1940, mais precisamente em outubro de 1945, Getúlio Vargas 

foi deposto por tropas do exército e, em dezembro, assumiu o seu lugar o General 

Gaspar Dutra, em uma tentativa de restabelecimento do regime federativo. Nesse 

período, os partidos políticos tornaram-se mais competitivos em âmbito nacional e 

com um sistema representativo efetivo. A Constituição de 1946 instituiu um maior grau 

de autonomia para os Municípios, já sinalizado na Carta de 1934, e as relações 

intergovernamentais fortaleceram-se, embora o poder da União não tivesse sido 

abalado.  

Essa autonomia posta na CF de 1946 deve-se à luta dos municipalistas e à 

criação da Associação Brasileira de Municípios (ABM). O movimento municipalista 

obteve várias conquistas na década de 1940, em favor da autonomia municipal, no 

sentido político, distinta da compreensão simplesmente de descentralização 

administrativa. 
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Portanto, o período de 1946 a 1964 foi o primeiro momento de maior equilíbrio 

da federação brasileira, tanto do ponto de vista da relação das esferas de poder como 

da prática democrática (ABRUCIO, 2005). Esse momento foi caracterizado por Cury 

(2010, p. 153) “por laços de colaboração na distribuição das múltiplas competências 

por meio das atividades planejadas e articuladas entre si, objetivando fins comuns”.  

No início da década de 1960, o país enfrentou uma crise econômica e política 

de grandes proporções, proveniente, principalmente, da redução de investimentos, 

diminuindo assim a entrada de capital externo e, consequentemente, a taxa de lucro, 

o que agravava a inflação. Essa crise fiscal, social e política eclodiu no final dos anos 

1960 e início dos anos 1970, mundialmente se propagando durante a década de 1980. 

Foi caracterizada como uma crise do padrão de acumulação capitalista, havendo 

necessidade de reorganização do Estado. Portanto, o movimento da ditadura civil-

militar de 1964, segundo Germano (2011, p. 50), “representa uma reação a esse 

quadro de crise de hegemonia do Estado brasileiro e o discurso da democracia e da 

restauração foi a justificativa para o golpe de 1964”. 

No período da ditadura civil-militar, os governadores passaram a ser eleitos 

indiretamente pelas assembleias legislativas e os Estados contraíram muitas dívidas 

com os bancos internacionais, como Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que 

passaram a influenciar no estabelecimento das políticas sociais (ARAÚJO, 2005), uma 

vez que se acentuou uma intervenção do Estado na economia, na modernização do 

aparelho estatal e na participação de profissionais da classe média, militares e 

empresários no aparelho administrativo (GERMANO, 2011), consolidando, assim, o 

domínio burguês, no nível político. 

 

O Estado militar caracteriza-se pelo aumento da intervenção na esfera 
econômica, concorrendo decisivamente para o crescimento das forças 
produtivas no país, sob a égide de um perverso processo de 
desenvolvimento capitalista que combinou crescimento econômico 
com uma brutal concentração da renda (GERMANO, 2011, p. 56). 

 

No período da ditadura, o Estado brasileiro caracteriza-se pelo elevado grau de 

autoritarismo e violência. Esse autoritarismo pode ser traduzido por meio de: controle 

e domínio de setores da sociedade civil, intervenção em sindicatos, repressão e 

fechamento de instituições representativas de trabalhadores e estudantes, extinção 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjABahUKEwiH8rSt4svHAhVDDZAKHejmAgE&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fpt%2Fbanco-interamericano-de-desenvolvimento%2C2837.html&ei=r1LgVcfeGcOawATozYsI&usg=AFQjCNEh3flb7tnyIDSytxHY6h5rayvFhQ
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de partidos políticos e exclusão do setor popular e de seus aliados da arena política, 

bem como do aumento da intervenção na esfera econômica. 

Todos esses aspectos citados contribuem para o crescimento das forças 

produtivas no país, sob um perverso processo de desenvolvimento capitalista que 

combinou crescimento econômico com uma brutal concentração da renda 

(GERMANO, 2011, p. 56), além de uma subordinação dos Estados ao poder central, 

principalmente evidenciada nos mecanismos de centralização da coleta e distribuição 

tributária que debilitavam o sistema federativo (GERMANO, 2011). Ainda a respeito 

desse período, podemos assegurar que contribuiu para    

 

potencializar problemas históricos da administração pública brasileira, 
como o descontrole financeiro, a falta de responsabilização dos 
governantes e burocratas perante a sociedade, a politização indevida 
da burocracia nos estados e municípios, além da fragmentação 
excessiva das empresas públicas, com a perda de foco de atuação 
governamental (ABRUCIO, 2007, p. 2). 

 

Desse modo, nesse período, o federalismo, mais uma vez, apresentou-se 

mediante o modelo centrípeto, com forte controle da União, ficando as relações 

intergovernamentais comprometidas por causa do “unionismo-autoritário que tomou 

conta da federação” (ABRUCIO, 2010, p. 9), marcado pelo tecnocracismo e 

clientelismo. Contraditoriamente, nesse período, houve a reforma tributária19 (1965-

1968), que criou o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). Mesmo sendo um período marcado por forte 

centralização, a reforma tributária impulsionou um processo de fortalecimento do 

federalismo cooperativo, influenciado pelo movimento de path dependence20. 

No período da Nova República (1985-1989,) cresce o poder de influência dos 

governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, caracterizado pelo forte 

alcance que exerceram sobre a bancada do Congresso Nacional, uma vez que tinham 

sido eleitos diretamente, antes mesmo da eleição direta para presidente. 

                          

                                                           
19 A reforma tributária de 1965-1968 criou o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), compostos de um percentual sobre a arrecadação federal do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre produtos industrializados. Esses percentuais eram de 5% para 
cada fundo em 1968 e passaram para 21,5% e 22,5%, respectivamente, com a Constituição Federal 
de 1988 (ABRUCIO, 2005). 
20 Dependência de trajetória significa que as ações futuras são condicionadas por escolhas passadas, 
gerando um processo de feedback positivo. Para saber mais desse movimento, ver tese de Franseze 
(2010). 
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A redemocratização do país marcou 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 
(ABRUCIO, 2005, p. 7). 
 
 
 

Essa forte influência dos governadores é chamada de federalismo 

estadualista21, o qual, segundo Kugelmas e Sola (1987), foi caracterizado pelo amplo 

raio de manobra desses governadores no quadro de seus Estados. Esse federalismo 

estadualista também se deu a partir da debilidade do sistema partidário e do relativo 

enfraquecimento da Presidência da República no período de José Sarney, quando os 

governadores tornaram-se atores políticos de especial relevância, o que proporcionou 

imediatas consequências fiscais, porque, nesse momento, os governadores 

conseguiram a federalização de suas dívidas externas contraídas pelos bancos 

estaduais, principalmente no período da ditadura civil-militar, fazendo com que a 

União negociasse com os bancos internacionais, transformando-as em longo (30 

anos) prazo para com o Tesouro Nacional. 

Segundo Abrucio (2005), um novo federalismo nascia no Brasil na década de 

1980, resultado da  

 

união entre forças descentralizadoras democráticas com grupos 
regionais tradicionais que se aproveitaram do enfraquecimento do 
governo federal em um contexto de esgotamento do modelo varguista 
e do Estado nacional-desenvolvimentista a ele subjacente. O seu 
projeto básico era fortalecer os governos subnacionais e, para uma 
parte desses atores, democratizar o plano local (ABRUCIO, 2005, p. 
7). 

 

A influência dos governadores estaduais nos assuntos nacionais atingiu seu 

apogeu durante a Assembleia Constituinte (1987-1988), quando os Estados e 

Municípios consolidaram o processo de descentralização dos recursos tributários 

iniciado em fins dos anos 1970. A emenda Passos Porto, em 1983, elevou os 

                                                           
21 Refere-se que o pêndulo federativo esteve a favor das unidades estaduais em termos políticos e 
financeiros, pelo menos até 1994, quando se implementou o Plano Real (ABRUCIO, 2005).   
 



58 
 

percentuais do fundo de participação e, também, modificou os critérios de cálculo de 

forma favorável aos entes subnacionais, impulsionando o processo de 

descentralização. O problema é que a transferência de impostos e de receitas para os 

governos subnacionais ocorreu em um momento de grave crise fiscal do governo 

federal, o que dificultou o ajuste fiscal e a capacidade de investimento da União para 

amenizar os efeitos das desigualdades regionais (ARAÚJO, 2005). 

Esse processo de descentralização é denominado, por Kugelmas e Sola (1999) 

e Abrucio (2005), de federalismo predatório, o qual se caracteriza pela ausência de 

mecanismos cooperativos mais eficazes entre a União e os Estados e na relação 

estabelecida entre estes, ou seja, não cooperativo de relações intergovernamentais, 

com predomínio do modelo estadualista. 

Esse tipo de federalismo predatório é proveniente de conflitos em torno dos 

recursos a serem atribuídos a cada ente e da guerra fiscal entre Estados, que buscam 

atrair investimentos mediante mecanismos de renúncia tributária, principalmente na 

isenção de impostos. Esse tipo de federalismo tanto se refere às relações 

estabelecidas verticalmente entre a União, os Estados e os Municípios como às 

relações estabelecidas horizontalmente entre Estados e Municípios. Desse modo, na 

década de 1980, a coordenação federativa ficou em segundo plano, impactando 

substantivamente no federalismo brasileiro (ABRUCIO, 2005). 

Portanto, evidenciamos na história do Brasil, desde 1891, a alternância de 

períodos de centralização e descentralização, destacando a metáfora da sístole e da 

diástole, enfatizada por Kugelmas e Sola (1999), que evidencia a centralização com o 

autoritarismo e a descentralização com avanços democráticos. Os autores ressaltam 

que essa metáfora pode trazer muitos equívocos, por ser simplista e não considerar 

aspectos essenciais de continuidade dos processos para uma melhor compreensão 

do federalismo brasileiro, como o padrão de relacionamento entre os entes.  

Ainda, esses autores apontam que há um movimento pendular e não simétrico 

que desconstrói a ideia de centralização no período autoritário e da descentralização 

no período mais democrático no Brasil. O Estado Novo, por exemplo, não consegue 

destruir a estrutura federativa e a Constituição de 1946, que foi estruturada em um 

período considerado mais democrático. Com a redemocratização na década de 1980, 

a União volta a centralizar os recursos federais e limitar os repasses para os Estados. 

Dessa maneira, é importante superar a ideia de alternância de momentos de 

centralização e de descentralização, buscando os contextos políticos e institucionais 
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da atuação dos principais atores envolvidos e permanecendo atentos aos movimentos 

de path dependence22. Esse movimento refere-se a fatores que, em determinado 

momento histórico particular, determinam variações nas sequências históricas.   

Desse modo, a partir da década de 1980, a descentralização política é um 

movimento histórico em curso mundialmente como forma de fortalecer o modelo 

ideológico do neoliberalismo. O Brasil, com a Emenda Passos Porto de 1983, modificou 

os critérios de cálculo de forma favorável aos entes subnacionais, elevando os 

percentuais do fundo de participação. 

A descentralização política envolve distribuição de poder – e, portanto, de 

prerrogativas, recursos e responsabilidades – do governo para a sociedade civil, da 

União para os Estados e Municípios e do Executivo para o Legislativo e o Judiciário 

(GOMES; DOWELL, 2000). “A descentralização é uma medida inscrita na lógica da 

autonomia” (LEHER, 2002, p. 165), a partir de um conjunto de mudanças na forma de 

atuação do Estado, mantendo a centralidade no governo federal, que decide as 

políticas públicas a serem executadas pelos demais entes federados.    

É importante esclarecer que, no Brasil, desde a Constituição Federal de 1891, 

há o regime de separação de fontes tributárias. Os Municípios, somente em 1934, 

passaram a ter competência para decretar tributos, no entanto, essa competência se 

deu de modo lento até a reforma tributária de 1965-1968, em pleno regime civil-militar, 

e, mais adiante, com a descentralização fiscal da Constituição Federal de 1988. Essa 

má distribuição de recursos até meados da década de 1980 ocasionou uma 

desigualdade fiscal no país, o que causou uma forte desigualdade vertical e horizontal 

na arrecadação dos tributos (ARAÚJO, 2005). 

Contraditoriamente, na mesma década de 1980, as bases do Estado federativo 

começam a recuperar-se mediante o processo de democratização (eleições diretas e 

descentralização fiscal), impactando diretamente na descentralização das políticas 

sociais. Essa descentralização trouxe uma nova responsabilidade para a gestão 

pública, que, segundo Arretche (1999), passou a funcionar como um dos elementos 

da barganha federativa. Após a Constituição Federal de 1988, os Municípios foram 

elevados a membros da Federação, amparados no primeiro Artigo da CF, que 

                                                           
22 Dependência de trajetória significa que as ações futuras são condicionadas por escolhas passadas, 
gerando um processo de feedback positivo. Para saber mais desse movimento, ver a tese de doutorado 
de Cibele Franseze. 
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destaca: “A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal” (BRASIL, 1988).  

É importante esclarecer que a descentralização política no Brasil insere-se em 

um contexto de reformas administrativas na América Latina e Caribe, estas por sua 

vez estão inseridas na lógica do neoliberalismo orientadas por órgãos multilaterais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e a UNESCO, 

visando, segundo os documentos oficiais desses órgãos, à melhoria do serviço 

público.   

Nesse cenário, ganha destaque o discurso da descentralização e da 

autonomia, com vistas à transferência, para o nível local, das decisões e serviços que 

afetavam diretamente a gestão e a qualidade. Havia, ainda, a necessidade de 

substituição de práticas burocráticas de administração por outras mais flexíveis 

(práticas do gerencialismo) que objetivassem formar o sujeito empreendedor que 

fosse capaz de regular sua própria atuação. 

Essas reformas previam o estabelecimento de políticas focalizadas para a 

destinação de recursos. Anteviam que a informação e o conhecimento serviriam para 

a melhoria da gestão, por exemplo, mediante a formação de gestores públicos que 

pudessem contribuir na administração pública e no estabelecimento de políticas 

direcionadas à cooperação internacional.  

 A descentralização viabilizada pela municipalização foi assegurada na 

Constituição Federal de 1988. Essa Constituição reconhece o Município como ente 

federado, com a justificativa da necessidade da democratização das políticas e do 

acompanhamento e controle dessas políticas pelo Município, o que fortaleceria os 

Municípios social e economicamente. No entanto, o que ocorreu foi uma dependência 

dos Municípios em relação aos outros níveis de governo, causando uma forte 

desigualdade intermunicipal, ainda maior do que a macrorregional (ABRUCIO, 2010). 

Segundo Abrucio (2010), há cinco grandes pilares presentes na Constituição 

Federal de 1988 no plano das políticas públicas: a) a busca da universalização das 

políticas, com o objetivo da garantia dos direitos sociais; b) a democratização da 

gestão estatal, tanto no que se refere à participação no plano deliberativo como no 

campo do controle do poder público; c) a profissionalização da burocracia, por meio 

dos concursos e carreiras públicas, tomada como uma condição essencial para a 

qualidade na formulação e implementação das ações governamentais; d) a 

descentralização, em prol da municipalização das políticas; e, por fim, e) a 
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preocupação com a interdependência federativa e com a cooperação 

intergovernamental, na forma de medidas de combate às desigualdades mediante a 

definição de ações federais.  

Esse autor esclarece que a efetivação e a combinação entre esses cinco pilares 

elencados não se estabeleceram, como previa a Constituição Federal. Ainda ressalta 

que podem ser considerados alguns avanços positivos no que concerne à 

descentralização das políticas públicas, tais como as iniciativas de prefeitos e da 

sociedade local que criaram vários programas, consagrados atualmente no cenário 

nacional, como o Programa Saúde na Família (PSF) e o Bolsa Escola, hoje Bolsa 

Família; também houve avanços no que se refere ao controle social, o que pode 

favorecer uma melhor eficiência na alocação de recursos e na implementação das 

políticas.  

Por outro lado, Abrucio (2010) destaca resultados negativos produzidos nas 

décadas posteriores à CF de 1988, como o processo de descentralização municipal; 

a dependência financeira ou escassez de recursos para dar conta das necessidades 

da população local; a baixa capacidade administrativa, dificultando a formulação e 

implementação dos programas governamentais, mesmo quando há recurso federal 

ou estadual, além do clientelismo e da prefeiturização, que é o excesso de poder nas 

mãos dos prefeitos, e, ainda, o pouco interesse da população em participar 

politicamente das decisões.  

Esses efeitos negativos foram causados, principalmente, pela falta de 

autonomia financeira e administrativa que levou à competição entre os entes 

federados e não à cooperação. Essa competição surgiu porque os Municípios não 

foram capazes de produzir e implementar as políticas públicas. Essa prática, conforme 

Abrucio (2010), favoreceu um isolacionismo errado (grifo nosso). O autor justifica essa 

assertiva ressaltando que a experiência brasileira demonstra que muitos Municípios 

dependem de algum tipo de auxílio do governo federal para ter o mínimo de 

autonomia.  

A falta de cooperação entre esses entes, segundo o autor, leva a problemas de 

coordenação federativa e de sobreposição de ações, dificultando a implementação 

das políticas desenhadas pela União. Dessa maneira, a descentralização foi 

pulverizada, apresentando pouca coordenação entre os entes federativos, o que 

ocasionou um jogo defensivo e não cooperativo. 
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Ainda, as dívidas dos Estados aumentaram progressivamente na década de 

1980 e acentuaram-se na década de 1990, culminando em uma forte inflação que, 

juntamente com o anúncio do pacote de modernização administrativa do então 

presidente da República Fernando Collor de Melo com o objetivo de conter a inflação, 

prolongou a crise política, contribuindo para seu afastamento (ABRUCIO, 2010). 

Em meados de 1993, com a indicação do Ministro da Fazenda do presidente 

Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, criou-se o Fundo Social de Emergência23 

(FSE), como parte dos preparativos do lançamento do Plano Real. Desse modo, inicia-

se a crise do federalismo estadualista (ABRUCIO, 2010). Esse FSE limitava o volume 

das transferências vinculadas a Estados e Municípios.  Segundo Abrucio (2005, p. 7), 

nesse momento,  

 

a “Era do real” marca o início da crise do federalismo estadualista, 
embora não tenha conseguido eliminar todas as suas características 
predatórias – uma delas a guerra fiscal, até aumentou de intensidade. 
Entende-se aqui o Real de uma forma mais ampla do que um plano de 
estabilização: o contexto que o proporcionou e os seus diversos 
resultados foram fundamentais para fortalecer o governo federal e 
enfraquecer os governos estaduais, mudando a dinâmica 
intergovernamental. 
 

 

De acordo com Kugelmas e Sola (1999), essa medida foi a primeira reversão 

na trajetória descentralizadora com origem nos últimos anos do regime civil-militar. 

Com o sucesso do plano real e o controle da inflação, inicia-se uma nova etapa no 

federalismo brasileiro, que, na perspectiva de Abrucio (2005), contribuiu para o 

fortalecimento do governo federal após a eleição presidencial de 1994. Entre os 

fatores que levaram a esse fortalecimento, para Abrucio (2005), destacamos: 

 A renegociação da dívida externa realizada em 1993, que se constituiu 

em uma situação favorável ao poder executivo federal no plano 

internacional, contribuindo para o fluxo de capital para o país.  

 A melhoria das contas públicas federais, iniciada com a modernização 

orçamentária feita no governo Sarney, e o crescimento das reservas 

                                                           
23 O FSE aumentou os recursos livres da União, configurando-se uma vitória federativa no campo 
financeiro desde a aprovação da Emenda Passos Porto em 1983, quando se iniciou o aprofundamento 
da descentralização (ABRUCIO, 2005). 
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cambiais no governo de Collor de Melo, além do aumento progressivo 

da arrecadação federal no governo Itamar Franco, com o FSE. 

 A consolidação de uma mudança ideológica da necessidade de reformas 

constitucionais apoiada pela classe média, pelos meios de comunicação 

e pelos setores empresariais. 

 Eleições presidenciais em 1994, concomitantemente ao pleito estadual 

e à disputa para o Congresso Nacional, o que contribuiu para que 

houvesse uma vinculação dos congressistas, presidente e governadores 

aos mesmos mantos de legitimidade. Favoreceram, assim, a União no 

seu relacionamento com os Estados, já que em unidades estaduais 

estratégicas da federação foram eleitos governadores que apoiavam o 

plano real e que apoiaram o presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 Sucesso do Plano Real, que teve forte impacto sobre a descentralização, 

liquidando os mecanismos que os Estados detinham de forma autônoma 

e predatoriamente na produção de recursos financeiros, além do 

estabelecimento de uma agenda estrutural, em parte continuada pelo 

governo Lula. 

Em 1995, o governo federal lançou o programa de apoio financeiro aos 

Estados, em contrapartida, os Estados que desejassem essa assistência financeira 

teriam que se comprometer com as três grandes reformas encaminhadas pelo 

executivo federal ao Congresso em 1995, a saber: compromisso com as metas de 

ajuste fiscal; controle da folha salarial pela Lei Camata, que limita as despesas com 

pessoal em 60% da receita líquida e restringe o endividamento futuro; inclusão das 

empresas estaduais no programa nacional de privatizações (KUGELMAS; SOLA, 

1999). 

Criou-se nesse período do governo de Fernando Henrique Cardoso um sistema 

de monitoramento pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), semelhante ao 

acompanhamento das agências internacionais para a regulação desses 

compromissos, o que favoreceu o reordenamento das contas públicas (ABRUCIO, 

2007). Os Estados que aderiram a esses compromissos tiveram que privatizar os 

bancos estaduais para o pagamento da dívida com o tesouro nacional que 

anteriormente havia negociado com as agências internacionais. Outra opção foi a 
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manutenção do Banco, caso os governos estaduais pagassem a metade da dívida 

com recursos próprios. Ainda, uma alternativa oferecida aos Estados foi a isenção do 

pagamento do ICMS para as exportações, pela chamada Lei Kandir24. Nesse mesmo 

período da década de 1990, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)25.  

 

Essa nova legislação reordenou os parâmetros dos entes                         
subnacionais, criando as condições para que as relações 
intergovernamentais ganhem um sentido diferente do constituído na 
redemocratização, especificamente no que tange à convivência mais 
responsável entre os níveis de governo (ABRUCIO, 2005, p. 23). 
 

 

   Souza (1999) ressalta que o Brasil passou a ser, nas décadas de 1980 e de 

1990, mais democrático e mais federal. Esse fato é atribuído pela consolidação da 

democracia a partir da descentralização tributária e política e pela existência de vários 

centros de poder soberanos que competiam entre si, como os governadores dos 

Estados e os prefeitos das capitais. Esses atores tornaram-se os principais centros de 

poder, forçando o governo federal a negociar, com as esferas subnacionais, as 

possíveis soluções para os problemas nacionais. 

Abrucio (2005) enfatiza que, no momento de redemocratização, a União buscou 

estabelecer mecanismos de coordenação federativa, ao mesmo tempo que reforçou 

as relações intergovernamentais para esse fim, no intuito de fortalecimento do 

governo federal. Para Souza (1999), o federalismo no Brasil é um mecanismo de 

negociação política capaz de amortecer as desigualdades regionais; nesse sentido, a 

partir de 1988, vários centros de poder conflitante, representados pelas lideranças 

regionais, têm tido acesso ao processo decisório do país, e as lideranças regionais 

passaram a ser a base de sustentação do governo federal.  

Abrucio (2005) ainda destaca que, nos dois mandatos de FHC, sete 

mecanismos gerais foram adotados pelo governo federal para modificar e coordenar 

as relações intergovernamentais e o processo de descentralização. O primeiro 

mecanismo refere-se ao combate à inflação e à respectiva regularização dos 

repasses, o que contribuiu para o processo descentralizador antes da estabilização 

                                                           
24 Lei Complementar brasileira n. 87 que entrou em vigor em 13 de setembro de 1996 no Brasil. Dispõe 
sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal, nas operações relativas à circulação de mercadorias 
e serviços (ICMS). A lei Kandir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação.  
25 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar n. 101, é uma lei brasileira 
que tenta impor o controle dos gastos de Estados e Municípios, condicionado à capacidade de 
arrecadação de tributos desses entes políticos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Complementar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributos
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da economia, tornando mais difíceis a divisão de atribuições para cada ente e a 

efetividade da coordenação federativa;  

O segundo mecanismo concerne à associação dos objetivos da reforma do 

Estado, como o ajuste fiscal e a modernização administrativa, com a descentralização. 

O governo federal procurou, em primeiro lugar, reduzir todos os focos de criação de 

déficit público nos governos subnacionais, especialmente de cunho predatório, isto é, 

que repassavam custos para a União (ABRUCIO, 2005).  

O terceiro mecanismo adotado no governo FHC foi o repasse de recursos 

condicionado a participação e fiscalização da sociedade, ou seja, o repasse de 

algumas transferências somente seria realizado caso os entes tivessem criado os 

conselhos de políticas públicas, além do estímulo às parcerias entre o Estado e a 

sociedade produzido por programas coordenados pela Comunidade Solidária26. 

Nesse sentido, como outro mecanismo, adotou-se a indução de transferência 

de verbas segundo metas preestabelecidas ou adoção de programas formulados para 

todo o território nacional nas áreas da Saúde e Educação, como o Piso de Atenção 

Básica (PAB) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF), respectivamente. 

Ainda, políticas de distribuição de renda como o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), o Programa de Renda Mínima e os Programas Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação e Vale Gás foram implementadas no final do primeiro e início do 

segundo mandato de FHC, objetivando evitar o agravamento das desigualdades, com 

a justificativa de que a redistribuição é necessária em uma federação. 

Outro mecanismo foi a aprovação de leis ou mudanças constitucionais que, em 

sua maioria, afetam diretamente o pacto federativo, como o Fundo de Estabilização 

Fiscal (FEF), e sua posterior renovação pela Desvinculação de Receitas da União 

(DRU); além disso, houve mudanças nas contribuições sociais, especialmente 

aquelas vinculadas à criação e à prorrogação da CPMF (ABRUCIO, 2005). Mediante 

essas contribuições sociais, a União aumentou suas receitas sem precisar repartir 

com os demais entes, o que comprometeu com o modelo de federalismo cooperativo. 

Outros exemplos de mudanças constitucionais referem-se à Emenda Jobim, que 

                                                           
26 Programa do governo federal brasileiro que foi criado em 1995 pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que assinou o Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. Foi encerrado em dezembro de 
2002, sendo substituído pelo Programa Fome Zero. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Fome_Zero
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tornou mais difícil a criação de Municípios, com a aprovação de novos limites dos 

gastos dos legislativos locais, e à emenda que instituiu a reeleição (ABRUCIO, 2005).  

Além disso, destacam-se a Emenda Constitucional 19, que reformula vários 

Artigos referentes à Administração Pública e à Previdência, a criação do FUNDEF, a 

PEC da saúde, todas emendas constitucionais com enorme impacto sobre a gestão 

governamental dos Estados e Municípios (ABRUCIO, 2005). Somam-se, ainda, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei Kandir, já supracitadas. Por fim, 

estabeleceram-se instrumentos de avaliação das políticas descentralizadas, 

especialmente na área educacional (ABRUCIO, 2005).   

No entanto, Abrucio (2005) adverte que o modelo federativo adotado pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso teve problemas gerais de funcionamento, ou 

melhor, problemas gerais de coordenação federativa, dentre eles, esse autor aponta: 

a fragmentação de políticas em vários órgãos e ministérios; a pulverização das 

políticas de renda; a falta de uma avaliação consistente na parte das áreas 

descentralizadas; a existência de poucos ou fracos fóruns intergovernamentais; a 

adoção de uma perversa visão tributária do ponto de vista federativo pela 

recentralização de recursos; a deterioração das políticas regionais com o fim da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); e o fracasso das políticas urbanas. 

Entretanto, o referido autor destaca que a era FHC teve um importante papel 

na mudança de alguns padrões federativos construídos ao longo da 

redemocratização, entre eles: o ataque ao modelo predatório vinculado ao 

estadualismo (discutido anteriormente), colocando limites à irresponsabilidade fiscal 

de governadores e prefeitos; o reforço do controle social vinculado à descentralização; 

a adoção de políticas de coordenação intergovernamental na saúde (PAB) e na 

educação (FUNDEF); a criação de programas de transferência de renda direta e de 

programas de avaliação dos gastos públicos e dos resultados das políticas, embora 

em menor medida, mas que serviram de feedback à União para coordenar a 

descentralização (ABRUCIO, 2005).   

  É importante ressalvar que a formulação do FUNDEF, mesmo tendo servido 

de modelo redistributivo para toda a educação básica, sofreu críticas diante da não 

participação dos fóruns interfederativos para a sua formulação, como o CONSED e a 

UNDIME. Abrucio (2010) aponta que essas críticas serviram posteriormente para que 

os governos subnacionais gerassem uma maior consciência intergovernamental.   
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 No governo posterior, de Luiz Inácio Lula da Silva, três ações institucionais, 

segundo Abrucio (2005), estabelecidas pelo novo presidente, foram positivas: a 

primeira refere-se ao revigoramento da Secretaria de Assuntos Federativos; a 

segunda diz respeito à criação do Ministério das Cidades, unificando as políticas 

urbanas em um único local; e a terceira foi a reestruturação da política regional, com 

o Ministério da Integração Nacional. Além disso, houve a continuação da reforma da 

previdência, com impacto favorável à modernização dos governos estaduais, e a 

“forma cooperativa pela qual Lula atuou junto aos governadores” (ABRUCIO, 2005, p. 

40). 

Ainda no governo do presidente Lula, no seu segundo mandato foram 

normatizadas a criação e a formalização dos consórcios públicos; houve a unificação 

dos programas de transferência de renda no Programa Bolsa Família; aprovaram-se 

medidas para financiamento e regulação do transporte escolar e salário educação; 

por fim, passou a haver a utilização de instrumentos de participação popular, como as 

Conferências Nacionais. Nessa perspectiva, segue abaixo um quadro síntese da 

coordenação das políticas no contexto federativo no governo Lula. 

 

Saúde Coordenação federal através do Sistema Único de Saúde 

Assistência Social Coordenação federal através do Sistema Único de Assistência 
Social 

Combate à pobreza Programa federal implementado com adesão dos entes 
subnacionais com coordenação do governo federal 

Habitação Coordenação federal através do Sistema Nacional de Habitação e 
Plano Nacional de Habitação  

Saneamento Movimento no sentido de coordenação federal através da Política 
Nacional do Saneamento Ambiental 

Meio Ambiente   Movimento no sentido de coordenação federal através do PNMA II. 

Cultura Movimento no sentido de coordenação federal através do Sistema 
Nacional de Cultura 

Segurança Pública Movimento no sentido de coordenação federal através da criação do 
SUSP (em aprovação) 

Educação  Coordenação federal através do Plano Nacional de Educação e da 
aprovação do Fundeb.  

Quadro 1 – Mapa das áreas coordenadas pela União 
Fonte: Elaborado pela ANPAD/2008. 
 
 

É importante pontuar que as relações intergovernamentais, a partir dos anos 

de 2000, foram estreitadas mediante a criação de diversas comissões 
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intergovernamentais e fóruns federativos, com o fortalecimento institucional, ainda que 

pequeno, da capacidade dos Municípios na execução de ações. 

No governo Lula, identificaram-se melhorias na coordenação federativa. No 

entanto, não houve capacidade de efetivação do regime de colaboração que exigiria, 

na educação, a institucionalização de fóruns de negociação federativa, medidas de 

indução para os governos estaduais e fortalecimento da cooperação em face do 

associativismo entre os Municípios.  

Abrucio e Segatto (2014) analisam algumas mudanças do governo Dilma 

Rousseff que tiveram impacto nas relações intergovernamentais na política de 

educação, que foram: a criação da Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino (SASE) e o lançamento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) em 2011. Esses autores ressaltam que na medida em que a União é a 

coordenadora do Programa e há um comitê com representação da sociedade civil nos 

Estados para articular as ações entre os três níveis da federação, representados pela 

UNCME, UNDIME e MEC, as relações intergovernamentais são preservadas e a 

União consegue mais facilmente fazer a coordenação federativa, fortalecendo a 

política no âmbito nacional. 

Concluímos, então, que, no Brasil, desde a proclamação da república até os 

dias atuais, o federalismo, como modelo institucional que se insere em uma 

perspectiva de autonomia e interdependência, na proposta de Elazar e Watts (2011), 

não se apresenta com tais características, haja vista que a autonomia dos entes 

federados não representou uma equalização fiscal capaz de superar as desigualdades 

entre os entes, tampouco a União conseguiu realizar a coordenação federativa de 

forma que mantivesse a distribuição de poder mediante as relações 

intergovernamentais. Desse modo, configurou-se, em diversos momentos históricos, 

uma alternância de centralização e descentralização da União, e não uma não 

centralização do poder, como defendem Elazar e Watts (2011). 

Diante do exposto, consideramos que o grande desafio federativo diz respeito 

a fortalecer as capacidades institucionais dos Municípios, principalmente no que se 

refere a definição de políticas e sua execução mediante incentivos criados pela União 

para que os governos locais cooperem e atuem conjuntamente com a União e com os 

respectivos Estados. Esses incentivos podem ser fortalecidos pelas relações 

intergovernamentais estabelecidas entre os entes e, ainda, pelo associativismo 
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territorial, por meio de consórcios públicos, envolvendo alianças e parcerias 

horizontais entre os governos locais.  
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3 O FEDERALISMO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 
 

 

3.1 RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO FEDERALISMO NO CAMPO DA 
EDUCAÇÃO 
 

O objetivo desta discussão é apresentar brevemente como a educação 

brasileira desenvolveu-se desde 1889 até os dias atuais, apontando argumentos que 

nos dão base para afirmar que, durante esse percurso, o federalismo brasileiro no 

campo da educação apresentou/apresenta-se ora mais competitivo, ora mais 

cooperativo.   

Para ajudar nessa discussão, consideramos importante analisar um pouco a 

municipalização no Brasil, mediante a descentralização política a partir de 1988. 

Contraditoriamente, com a ascensão dos Municípios como entes federados, a CF de 

1988 não conferiu a eles, a competência para legislar em matéria de educação, 

conforme o Artigo 30, inciso VI da CF, que reza “manter, com cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental”.  

É importante pontuar que durante 1840 e 1888, ou seja, os 49 anos 

correspondentes ao segundo império, houve um déficit na educação brasileira devido 

ao baixo investimento de recursos (SAVIANI, 2010). O ensino primário, nesse período, 

permaneceu deficiente e as províncias não estavam equipadas financeiramente para 

investir no ensino, o que resultou posteriormente em um altíssimo número de 

analfabetos, em torno de 65%, entre 1900 e 1920. Na década seguinte, houve um 

aumento dos índices de escolarização, no entanto, não foi em um ritmo acelerado, 

haja vista, ainda, os baixos investimentos na educação brasileira.  

No ano de 1932, lideranças do movimento dos educadores organizadas na 

Associação Brasileira de Educação (ABE) buscaram melhorias no ensino público e 

apresentaram uma proposta de construção de um plano nacional de educação, que 

tomou forma e expressão na V Conferência Nacional de Educação, naquele mesmo 

ano. 

Desse modo, a preocupação com um plano nacional de educação que 

possuísse uma visão sistêmica apresentava-se no “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, de 1932, contexto de preparação da Assembleia Nacional 
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Constituinte de 1933. Esse manifesto foi intitulado “A Reconstrução Educacional no 

Brasil: ao povo e ao Governo”. A proposta era de um plano amplo e unitário para 

promover a reconstrução da educação do país, o que evidenciava, também, a 

necessidade de um sistema nacional de educação, a fim de articular as partes para 

favorecer a unidade, ressaltando sempre a importância da continuidade das ações do 

serviço público educacional. 

 

Depois de 43 annos de regimen republicano, se dér um balanço ao 
estado actual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 
dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era 
indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, 
todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espirito de 
continuidade, não lograram ainda crear um systema de organização 
escolar, à altura das necessidades modernas e das necessidades do 
paiz. Tudo fragmentário e desarticulado. [...] construcções isoladas, 
algumas já em ruina, outras abandonadas em seus alicerces, e as 
melhores, ainda não em termos de serem despojadas de seus 
andaimes (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 
1984, p. 8). 

 

O Manifesto ressaltava a importância de uma visão global, uma unidade e uma 

continuidade, apontando, como causa da falta de unidade de uma política de 

educação no país, a ausência da determinação dos fins da educação, englobando 

aspectos filosóficos e sociais e da aplicação técnica de métodos científicos aos 

problemas da educação. 

A Constituição Brasileira de 1934 estabeleceu como competência privativa da 

União, a “fixação do Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos 

os graus e ramos, comuns e especializados; coordenação e fiscalização a sua 

execução, em todo o território do País” (BRASIL, 1934). Nessa Constituição, há uma 

imposição, a todos os Estados e Municípios, de oferecer uma instrução primária 

gratuita e obrigatória. Também se definiu a vinculação orçamentária, determinando 

que “a União e os Municípios aplicarão nunca menos de 10% e os Estados e o Distrito 

Federal, nunca menos de 20% por cento da renda resultante dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos” (BRASIL, 1934, Art. 156).  

Essa mesma Constituição, em seu Art. 152, atribuía, ao Conselho Nacional de 

Educação, a responsabilidade de elaboração do Plano Nacional de Educação, 

ressaltando que os Estados e Distrito Federal criariam Conselhos de Educação em 
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seus territórios, com a mesma função do Conselho Nacional (BRASIL, 1934). Além 

dos conselhos, essa constituição também criava os sistemas de ensino. 

 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter 
sistemas educativos nos territórios respectivos, respeitadas as 
diretrizes estabelecidas pela União (BRASIL, 1934, Art. 151). 
Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 
organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação 
para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as 
medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas 
educativos bem como a distribuição adequada dos fundos especiais 
(BRASIL, 1934, Art. 152). 
Os Estados e o Distrito Federal, na forma das leis respectivas e para 
o exercício da sua competência na matéria, estabelecerão Conselhos 
de Educação com funções similares às do Conselho Nacional de 
Educação e departamentos autônomos de administração do ensino 
(BRASIL, 1934, Parágrafo único). 

 

No entanto, esses dispositivos não chegaram a vigorar, seja na vinculação 

orçamentária, seja na elaboração do PNE. Não houve aumento significativo no 

investimento em educação em nível federal, passando em 1932 de 2,1% para 2,5% 

em 1936 e os investimentos estaduais tiveram uma redução de 15,0% para 13,4%, 

enquanto que os municipais tiveram uma ampliação de 8,1% para 8,3% no mesmo 

período (SAVIANI, 2014). Segundo Cury (2010), nesse momento há um equilíbrio de 

poderes entre os entes, no que se refere à distribuição de recursos e atividades 

planejadas, sinalizando um período de mais cooperação na federação brasileira. 

A Constituição seguinte, no período do Estado Novo, datada de 1937, 

estabeleceu a criação do departamento de assuntos municipais, com a finalidade de 

controlar os governos locais em suas finanças e objetivando uma assistência técnica 

aos Municípios para tanto. Ainda nessa Constituição, foi retirado o artigo relacionado 

ao Plano Nacional de Educação, ressaltado na Constituição de 1934, bem como o fato 

de que a União e os Municípios deveriam aplicar nunca menos do que 10% e os 

Estados, 20% da arrecadação de impostos para o financiamento da educação. Ainda, 

a CF de 1937 restabeleceu a visão dualista entre cultura geral para as elites, com uma 

instrução secundária superior, e a formação primária profissional para as massas 

populares. Segundo Abrucio (2010), nesse momento, houve um enfraquecimento 

político dos governos subnacionais, o que gerou uma quase extinção da federação.   



73 
 

Essas duas matérias (Plano Nacional de Educação e a vinculação 

orçamentária) voltaram a ser discutidas no texto Constitucional de 1946, a partir do 

mesmo movimento municipalista iniciado desde a década de 1930, que clamava pela 

redemocratização e a descentralização da União frente aos Municípios e, ainda, 

debatia sobre a necessidade de uma reforma tributária que melhor distribuísse os 

recursos, beneficiando, assim, as municipalidades. Além disso, havia nessa época 

uma discussão acerca da municipalização e da responsabilização do ensino primário 

aos Municípios.  

Saviani (2010) ressalta que os fundamentos da Constituição de 1934 são 

retomados na Constituição Federal de 1946. Dessa maneira, no Estado Novo, os 

governos estaduais perderam autonomia, voltando ao equilíbrio na federação 

somente no período de 1946 a 1964, “tanto do ponto de vista da relação entre as 

esferas de poder como da prática democrática” (ABRUCIO, 2005, p. 9). 

Na Constituição Federal de 1946, embora precária, foi retomada a discussão 

acerca da cooperação educacional entre os entes federados, quando, em seu Art. 5º, 

estabelecia que “compete à União legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional” (letra d, inciso XV, Art. 5º). No capítulo referente à educação, manteve-se a 

organização dos sistemas de ensino, vinculando” a renda resultante dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino em 10% da União e 20% dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios” (Art. 169). No Art. 171, parágrafo único, foi estabelecido 

“o princípio da cooperação da União com auxílio pecuniário para o desenvolvimento 

dos sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal, o qual, em relação ao ensino 

primário, provirá do respectivo Fundo Nacional” (CF 1946). Os recursos destinados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino, preconizados no Art. 169 da CF de 

1946, deveriam ser distribuídos em fundos e o Conselho Federal teria a competência 

de elaborar o plano de aplicação de cada fundo.  

Na década de 1950, a educação estava atrelada ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento, conhecido como Plano de Metas27, no governo do presidente 

                                                           
27 Importante programa de industrialização e modernização levado a cabo na presidência de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961), na forma de um “ambicioso conjunto de objetivos setoriais”. Bandeira 
importante de sua campanha eleitoral, constituiu o mais completo e coerente conjunto de investimentos 
até então planejados na economia brasileira, continha metas tanto para o setor público como para o 
privado, e foi consideravelmente bem-sucedido, impulsionando um período de crescimento econômico 
acelerado, às custas de um alto endividamento público.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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Juscelino Kubitscheck (1956-1961), objetivando a intensificação da formação de 

pessoal técnico e vinculando, assim, a educação ao desenvolvimento do país.  

O golpe civil-militar de 1964, “ao lado de uma maior precariedade no regime 

federativo, trará novos impactos à educação escolar, inclusive a desvinculação dos 

impostos para a educação” (CURY, 2009, p. 23). No período ditatorial (1964-1985), 

houve a expansão quantitativa dos sistemas de ensino de forma centralizada, 

valorizando-se o tecnicismo como forma de atender aos interesses da burocracia 

estatal, o que desviou a função político-social da educação (GERMANO, 2011).     

A Constituição de 1967 atribuiu à União a competência para elaborar planos 

nacionais de educação e saúde (Art. 8º, inciso XIV), conferindo, à Secretaria Geral do 

MEC, a incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação e Cultura, a ser 

submetido ao Congresso Nacional. Essa Constituição e a Emenda Constitucional de 

1969 voltaram a excluir a vinculação orçamentária da União para a educação. Nesse 

período, houve a criação de condições para a centralização da receita tributária pela 

União, como também o aumento do poder de decisão em matéria fiscal e financeira, 

por exemplo, a criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional como 

Instituições com amplos poderes para deliberar sobre a economia nacional.  

Costa (2009) ressalta que a Constituição 1967, reforçada em seguida pela EC 

de 1969, traz uma restrição considerável à autonomia dos Estados e Municípios nas 

áreas políticas, financeiras e administrativas. Nessa perspectiva, Germano (2011, p. 

62) destaca que a CF de 1967 “criava um estado que violava o princípio republicano 

das separações dos poderes, uma vez que tomava por base quase que 

exclusivamente o poder executivo”.  

 
Quanto à educação, a constituição de 1967 estendeu a gratuidade e a 
obrigatoriedade da educação dos 07 aos 14 anos, não fazendo 
referência aos mínimos orçamentários. Um pouco mais tarde a 
Emenda Constitucional de 1969 obrigava apenas os municípios a 
aplicarem 20% da receita tributária no ensino primário (COSTA, 2009, 
p. 131). 
 
 

Araújo (2005) aponta que essas medidas, junto com a reforma tributária de 

1966, de caráter centralizador, complementadas pela edição do AI-528, elevaram a 

                                                           
28 Ato Institucional de n. 5 fechou o Congresso Nacional, passando as funções legislativas ao presidente 
da República. Houve a suspensão dos direitos políticos e das garantias constitucionais, como a 
suspensão do habeas corpus (instrumento jurídico de garantia de liberdade individual), a intervenção 
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arrecadação da União, reduzindo as prerrogativas fiscais dos demais entes federados, 

e os Municípios ficaram limitados à arrecadação de dois impostos (IPTU e ISS), o que 

ocasionou um grande retrocesso em matéria fiscal e tributária. Segundo estudos de 

Saviani (2010), o orçamento da União para a educação e a cultura caiu de 9,6%, em 

1965, para 4,31%, em 1975. 

Em 1968, foi realizada a Reforma Universitária (Lei n. 5.540) e, em 1971, a 

reforma do ensino29 de 1º e 2º graus (Lei n. 5.692/71), orientada pela teoria do capital 

humano, que concebia a educação como fator de produção e de consumo, tendo, 

portanto, uma orientação economicista (GERMANO, 2011). Essa lei (Lei n. 5.692/71) 

fixava as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, ocorrendo assim uma 

reforma do ensino, o que propiciou a expansão do ensino de 1º grau nos Municípios, 

mas os recursos e a administração continuavam centralizados nos governos federal e 

estadual.  

Segundo Araújo (2005), a vinculação dos recursos do FPM “foi uma estratégia 

para manter o alto nível de descentralização administrativa com o alto nível de 

centralização política”. Essa estratégia reforçou a municipalização dos encargos 

educacionais mediante projetos federais, implantados, sobretudo, em Estados do 

Nordeste brasileiro com o objetivo de induzir a municipalização do ensino, sem que 

houvesse uma efetivação de investimentos financeiros nos Municípios, o que dificultou 

o investimento na educação municipal e, assim, impediu a melhoria na qualidade do 

ensino (ARAÚJO, 2005). 

Projetos como Promunicípio, Edurural, Polonordeste, Pronasec e Projeto 

Nordeste30 foram implantados com financiamento das agências internacionais (OEA, 

UNESCO, BIRD, BID) para atender aos seus interesses, passando a influenciar o 

estabelecimento das políticas educacionais por meio de Acordos MEC/BIRD 

(ARAÚJO, 2005; COSTA, 2009; ROSAR, 1997). 

 A Constituição Federal de 1988, ao desenhar uma federação descentralizada, 

segue a direção de um modelo mais propício à competição ao promover um padrão 

de relações intergovernamentais predominantemente competitivo no início da década 

                                                           
federal em Estados e Municípios e a possibilidade de o presidente decretar estado de sítio sem 
autorização do Congresso (GERMANO, 2011). 
29 Essa reforma do ensino ocasionou um aumento quantitativo na participação dos municípios na oferta 
do ensino de 1º grau, principalmente pela vinculação dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (GERMANO, 2011). 
30 Série de projetos em várias áreas, como educação e infraestrutura, financiados pelas agências 
internacionais para o desenvolvimento do Nordeste (ARAÚJO, 2005).  
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de 1990. Dessa feita, essa competição fortaleceu-se mediante a descentralização 

política, que favoreceu um processo de municipalização a partir década de 1980. No 

entanto, a CF de 1988, ao expor a necessidade da responsabilidade compartilhada, 

apresenta o Brasil como um modelo de federalismo cooperativo.  

 
 

3.2 FEDERALISMO E EDUCAÇÃO NO BRASIL PÓS-CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988 
 
 
 

 A Constituição de 1988 apresenta características dos dois modelos de 

federalismo, criando um quadro institucional ambíguo que promoverá um padrão de 

relações intergovernamentais predominantemente competitivo no início da década de 

1990.  

Essa competição favorecida fortaleceu-se mediante a descentralização política, 

que beneficiou um processo de municipalização a partir década de 1980. Em 

contraposição, na década de 2000, tornou-se forte um modelo de federalismo mais 

cooperativo em face da criação de comissões intergovernamentais e de fóruns 

federativos, que são importantes para a construção de consensos federativos. 

No contexto de municipalização, o ensino foi influenciado por vários fatores, a 

saber: a vinculação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

definida pela Lei 5.692/71; o reforço da vinculação dos encargos educacionais 

mediante projetos federais implantados, principalmente, nos Estados do nordeste 

brasileiro; o contexto de abertura política e a busca pela participação e pela 

descentralização, entendida como democracia, em resposta ao modelo, em alguns 

momentos, centralizador e autoritário do governo civil-militar.  

Ainda a esse respeito, inseriram-se nos fatores que influenciaram a 

municipalização a necessidade de ajuste fiscal para o controle da inflação e o 

redimensionamento da administração pública federal, como também o apoio dos 

organismos internacionais a medidas descentralizadoras nas décadas de 1980 e 

1990. A Emenda Constitucional Calmom31 de n. 24/83, regulamentada pela lei de n. 

                                                           
31 A EC estabeleceu a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de nunca menos de treze por 
cento e, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no mínimo, vinte e cinco por cento da renda 
resultante dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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7.348/85, também foi uma normatização importante na década de 1980, que 

impulsionou o processo de descentralização municipal do ensino. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a descentralização da execução 

das ações públicas na área social e, com isso, responsabilizar os Municípios por várias 

políticas públicas, a exemplo do ensino fundamental. 

Ao longo dos seus 27 anos, a Constituição Federal brasileira de 1988 sofreu 

diversas Emendas Constitucionais. Entre elas, a Emenda 14/96, que criou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), estabelecendo a 

subvinculação de 15% de alguns impostos dos Estados e Municípios. Esses impostos 

eram automaticamente retidos e contabilizados em um Fundo Estadual. Suas receitas 

eram distribuídas, entre governo estaduais e municipais, no interior de cada Estado, 

de acordo com o número de matrículas oferecidas anualmente no prazo de 10 anos. 

Posteriormente, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

instituído pela lei 11.494/2007, cuja lógica política rompeu com a focalização 

anteriormente adotada, por meio da subvinculação para toda a educação básica, 

mantendo a natureza contábil do fundo. Nesse fundo, toda a educação básica é 

contemplada pela vinculação de recursos públicos, que, a partir do quarto ano de 

vigência, passou a ser de 20% de impostos estaduais. Parte desse orçamento foi 

estabelecido para o pagamento de salário (pelo menos 60%) unicamente de 

profissionais do magistério da educação básica, não contemplando os demais 

trabalhadores da educação.  

Atualmente, a CF de 1988 dispõe, em relação aos recursos da educação: 

 

 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Art. 212 
da CF 1988). 

educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na 
forma da lei (§ 5º CF 1988, Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006). 

Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição, o 
percentual referido no caput deste artigo será de 12,5% (doze inteiros 
e cinco décimos por cento) no exercício de 2009, 5% (cinco por cento) 
no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011 (Art. 76 do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias, Redação dada pela Emenda 
Constitucional 59/09) [...] deverá ser implementado progressivamente, 
até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio 
técnico e financeiro da União (Art. 208 da Constituição Federal, 
Redação dada pela Emenda Constitucional 59/09). 

 

Desse modo, houve avanços na política de financiamento da educação no 

Brasil, decorrentes da transformação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), como também do fim da Desvinculação de 

Receitas da União (DRU) para a educação (EC 59/09). 

A Emenda Constitucional n. 59/2009, promulgada em 14 de novembro de 2009, 

estabeleceu nova redação ao § 4º do Art. 211 da Constituição Federal. O texto 

constitucional passou a vigorar com a seguinte redação: “Na organização de seus 

sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório” 

(CF, Art. 211 § 4º). No entanto, nessa redação, não há uma definição clara sobre a 

responsabilidade que cabe a cada ente, o que dificulta a materialização do regime de 

colaboração.  

Segundo o Parecer CNE/CEB nº. 9/2011, que analisou a proposta de 

fortalecimento e implementação do regime de colaboração mediante arranjos de 

desenvolvimento da educação (ADE), a oferta de uma educação de qualidade social 

para que todos tenham acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da 

Educação Básica é um grande desafio a ser vencido no Brasil. Para que o país 

alcance um patamar educacional desejável, cabe ao Estado sua oferta com qualidade, 

assim como é preciso que esse mesmo Estado organize-se para garantir o seu 

cumprimento. Para tanto, é necessária a construção de um Sistema Nacional de 

Educação. 

 O parecer ainda ressalta que a EC n. 59/2009 foi o primeiro passo dado para 

essa garantia, estabelecendo que o Plano Nacional de Educação, de duração 

decenal, terá como objetivo articular o Sistema Nacional de Educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art211§4.
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etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas (Parecer CNE/CEB n. 9/2011). 

Essa necessidade de construção do Sistema Nacional de Educação torna-se 

relevante em face da falta de regulamentação do regime de colaboração. Tal lacuna 

tem permitido pouca ou nenhuma colaboração e conduz à dispersão de esforços 

conjuntos mediante a desarticulação, favorecendo a desresponsabilização dos entes 

federados e impulsionando “um jogo de empurra”, o que permite a omissão dos entes 

federados diante de suas responsabilidades, dificultando uma ação governamental. 

Além disso, “a população não sabe, efetivamente de quem cobrar, do governo 

municipal, estadual ou federal” (ABRUCIO, 2007, p. 26).   

Kugelmas e Sola (1987) referiam-se, na década de 1980, ao fato de que o 

modelo federativo brasileiro tinha as seguintes características: um grande número de 

competências conjuntas dos três níveis de governo, sem uma definição clara das 

respectivas esferas, além de um quadro extremo de fragmentações de poder, o que, 

segundo esses autores, levava a uma ameaça da governabilidade. Essas 

características ainda estão presentes no Brasil e essa falta de regulamentação do 

regime de colaboração favorece a sobreposição de ações governamentais unilaterais 

do governo federal, o que dificulta a coordenação estatal, apesar de a Constituição 

Federal dispor para a educação da coexistência coordenada e descentralizada de 

sistemas de ensino, sob um regime de colaboração recíproca com unidade, 

estabelecido no Art. 6º e no Art. 205 (CURY, 2010). 

Nessa perspectiva, há a necessidade de clareza na regulamentação desse tipo 

de colaboração, de modo a não gerar disputas de representação nos níveis municipal, 

estadual e nacional. A Constituição Federal, que, ao estabelecer, na organização dos 

sistemas de ensino, que os Estados atuem prioritariamente no ensino fundamental e 

médio e os Municípios na educação infantil, com a União exercendo a função supletiva 

e redistributiva, não veda a atuação dos Estados e Municípios em qualquer etapa e 

nível de ensino, ou seja, define prioridades e não responsabilidades. Desse modo, a 

clareza acerca do regime de colaboração recíproca faz-se necessária para facilitar a 

coordenação estatal e a colaboração federativa. 

Assim, o regime de colaboração, de acordo com o que está implantado no 

Brasil, contraria o que foi citado por Cury (2010) e o normatizado pela Constituição 

Federal de 1988. Nesse sentido, Cury (2010) e Souza e Faria (2004) afirmam que a 

concepção de colaboração implica considerar ações conjuntas que abarquem, por 
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exemplo: a divisão de responsabilidades pela oferta de ensino entre as instâncias 

federadas; o planejamento educacional, mediante planos de educação e censos 

escolares, de modo a buscar o compromisso comum com a responsabilidade da 

qualidade de ensino; a superação de decisões impostas ou a simples transferência de 

encargos, sem que haja o repasse devido dos meios e recursos necessários; além da 

garantia da participação da sociedade, através dos seus conselhos, com 

representação popular e poder deliberativo. 

 A regulamentação do regime de colaboração e o Sistema Nacional de 

Educação como arranjo institucional foram temas centrais da Conferência de 

Educação Básica no ano de 2008, como também de duas Conferências Nacionais de 

Educação, em 2010 e em 2014, que conferiram, ao Plano Nacional de Educação, o 

status de articulador do Sistema Nacional de Educação. É importante ressalvar que, 

embora a EC 59/09 não defina esse regime de colaboração, ela estabelece uma 

vinculação entre plano, sistema e regime de colaboração. 

O Plano Nacional de Educação para o próximo decênio (PNE Lei 13.005/14) 

estabelece diretrizes, metas e estratégias que sinalizam para as relações cooperativas 

e colaborativas entre os entes federados e para a garantia do direito à educação, no 

que diz respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação das 

oportunidades educacionais com a permanência e o sucesso a partir da ampliação da 

escolarização. Com base nesse contexto, nessa lógica de relações cooperativas e 

colaborativas, insere-se o federalismo cooperativo, preconizado na Constituição 

Federal de 1988.  

A garantia desse direito tem fomentado a necessidade da instituição do Sistema 

Nacional de Educação e da regulamentação do regime de colaboração, bem como 

iniciativas para a ampliação de mecanismos de cooperação e de coordenação entre 

os entes federados.  

Segundo Dourado (2013), os mecanismos de cooperação e coordenação que 

possibilitam a instituição do Sistema Nacional de Educação foram criados de acordo 

com os pareceres aprovados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que tratam 

dos Arranjos de Desenvolvimento Educacional (Parecer CNE/CEB n. 9/2011 e 

Resolução CNE/CEB n. 1/2012), como também com base no regime de colaboração 

(Parecer CNE/CP n. 11/2012) e na discussão sobre os consórcios públicos em 

educação. O autor ressalta que esses mecanismos foram estabelecidos a partir de 

estudos do Grupo de Trabalho (GT) constituído pelo MEC, por meio da Portaria n. 
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1.238/2012. Esse GT tem o objetivo de elaborar estudos sobre a implementação do 

regime de colaboração mediante os arranjos de desenvolvimento da educação, 

sinalizando para perspectivas mais amplas, como os consórcios públicos.  

 Quanto ao Parecer CNE/CP n. 11/2012, que trata do regime de colaboração 

no Brasil, faz uma distinção entre cooperação federativa e regime de colaboração e 

estabelece as formas de colaboração De acordo com esse documento, a cooperação 

federativa estabelecida no Art. 23 da Constituição Federal refere-se aos entes 

federados e implica o exercício articulado das competências comuns desses 

membros. “Diz respeito ao pacto federativo” entre os entes federal, estadual e 

municipal no que concerne a todas as áreas, o que difere do regime de colaboração 

(Art. 211 da CF e 8º da LDB), que abrange os sistemas de ensino e está ligado à 

educação. O parecer ressalta que esse regime é um método para que os sistemas de 

ensino atuem de forma articulada e com objetivos comuns: 

 

trata mais especificamente das relações entre os sistemas de ensino 
dos entes federados, tendo como objeto a educação. Neste sentido, 
constitui o método de atuação dos sistemas de ensino, no 
cumprimento de suas competências próprias, exercidas de forma 
articulada entre eles, com o objetivo de alcançar a finalidade nacional 
comum (BRASIL, 2012). 

 

Segundo o referido parecer, as formas de colaboração devem ser definidas a partir 

das diversidades e das necessidades locais: 

 

As formas de colaboração, construídas organicamente e com base no 
pacto federativo – caracterizadas, portanto, como Regime de 
Colaboração –, constituem os mecanismos de operação dos sistemas 
de ensino para o exercício de suas competências próprias, 
sintonizadas com os objetivos nacionais. Alguns conjuntos orgânicos 
de formas de colaboração podem ser definidos com abrangência 
nacional; outros, a partir de arranjos locais, pois existem 
particularidades em cada território e as formas de colaboração podem 
assumir variadas expressões. É ali que as diferenças, as diversidades, 
as particularidades de cada realidade devem ser devidamente 
reveladas (BRASIL, 2012). 
 

O documento aponta ainda que o regime de colaboração não está 

regulamentado no Brasil devido à falta de unidade no seu conceito, sendo o Sistema 

Nacional de Educação um caminho para a instituição desse regime. 
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O Regime de Colaboração está previsto no ordenamento jurídico 
nacional, mas não definido, ou regulamentado. Assim, é objeto de 
formulações e entendimentos variados, segundo as particulares 
visões de mundo, ou pontos de vista dos atores desde as diferentes 
posições que ocupam nas estruturas dos governos, nos conselhos de 
controle social, nas representações de trabalhadores, representações 
empresariais e em diferentes organizações sociais na federação 
(BRASIL, 2012).   

 

O Sistema Nacional de Educação que articule os sistemas, sem risco 
de centralismos, é visto como o caminho para instituir o Regime de 
Colaboração. Numa lógica contrária à do desperdício da experiência, 
a construção desse caminho parte do reconhecimento e da 
valorização de experiências positivas já existentes e de obstáculos a 
serem superados nessa realidade. Adota-se uma perspectiva 
instituinte dos processos de (re)construção institucional (BRASIL, 
2012). 

 

 

Quanto à coordenação da União, o Art. 8º da LDB 9.394/1996, no § 1º, destaca 

a articulação dos diferentes níveis e sistemas:  

 

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 (BRASIL, 1996). 

 

Conforme Abrucio (2010), a coordenação estatal é necessária para superar a 

limitação de alguns governos estaduais e municipais. Essas limitações são 

provenientes das desigualdades financeiras, técnicas e de gestão e impactam na 

capacidade de os entes proverem políticas públicas. Destaca, ainda, a necessidade 

da coordenação federativa entre todos os níveis de governo para que os entes 

federados atuem em uma mesma política. Essa atuação, segundo o autor, é muitas 

vezes dificultada pelos interesses locais, em detrimento dos interesses gerais da 

nação.  

Desse modo, há dificuldades na coordenação federativa no Brasil em virtude 

da rotatividade administrativa e governamental, o que inibe a continuidade das 

políticas no âmbito do pacto federativo. Essa descontinuidade incentiva uma 

competição desmedida entre os níveis de governo que impacta no campo 
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educacional, emergindo formas de regulação e impulsionando o protagonismo do 

poder local no âmbito da concepção sistêmica de educação. 

A coordenação federativa deve se efetivar mediante um processo de 

negociação mais constante entre Estados e Municípios, tanto na elaboração como na 

implementação dos programas governamentais. Essa coordenação federativa foi 

mais enfaticamente implementada a partir da década de 1990, incluindo vários 

setores, como o da saúde, assistência social e educação. 

Abrucio (2010) esclarece que os mecanismos de coordenação federativa estão 

se realizando com base em normas com validade nacional, as quais foram 

implementadas, por exemplo, a partir do piso salarial para o magistério público, por 

meio de indução de programas e da redistribuição de recursos entre as esferas de 

governo. No entanto, conforme entendimento do autor, essa coordenação ainda é 

frágil no Brasil, principalmente entre Estados e Municípios, o que gera menos 

equilíbrio governamental. 

 Segundo Arretche (2003), a coordenação estatal foi delineada por uma 

recentralização da União, de acordo com uma gestão que concentrava autoridade no 

governo federal. Para a autora, a concentração de autoridade no governo federal 

apresenta vantagens para a coordenação dos objetivos das políticas no território 

nacional, pois permite reduzir os riscos de conflitos entre os diferentes níveis de 

governo devido aos custos da implementação dos programas. 

 Esses conflitos são provenientes da desarticulação entre os entes e favorecem 

a sobreposição de ações governamentais da União, tendo em vista que essa 

sobreposição pode se dar mediante a regulação estatal que, conforme Maroy (2011), 

é primeiramente institucional e política.  

Para Maroy (2011), os modos de regulação que contribuem para coordenar e 

orientar a ação dos estabelecimentos, dos profissionais e das famílias no sistema 

educativo são definidos por meio dos diversos arranjos institucionais, promovidos ou 

autorizados pelo Estado (as regras, as leis proclamadas por diferentes níveis de 

autoridade pública), do poder discricionário entregue às autoridades locais ou às 

hierarquias dos estabelecimentos escolares e dos dispositivos de concertamento, de 

coordenação e de controle, como o quase-mercado, a avaliação etc.  

Segundo Dourado (2013, p. 773), 
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a avaliação da educação básica, marcada por vários mecanismos, 
provas e índices, não se estrutura como um subsistema orgânico, mas 
se traduz na superposição de ações e em instrumento de 
monitoramento da educação, em sua maioria por meio de políticas e 
ações propostas e coordenadas pela União, sem a efetiva relação de 
cooperação com os demais entes federados.  

 

Com base em uma regulação incentivada por processos avaliativos de caráter 

nacional, como, por exemplo, a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino (ENEM), 

os quais subsidiam o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o 

Estado brasileiro exerce o controle e influencia os sistemas educativos.    

Esse controle e influência podem também ocorrer com base em normas e 

currículo nacionais. Esse processo avaliativo persegue padrões de aprendizagem por 

meio dos quais se busca identificar e acompanhar o desempenho das escolas em 

relação às metas de melhoria da qualidade do ensino. A regulação institucional 

remete, pois, aos modos de orientação, de coordenação e de controle dos atores, que 

são objetivados e institucionalizados em dispositivos materiais, legais e técnicos, 

derivados de uma ação pública e de Estado (MAROY, 2011). Esse tipo de controle 

aproxima-se mais do modelo de federalismo unitário do que do federalismo 

cooperativo posto na CF de 1988.    

Dessa maneira, para que a União consiga realizar a coordenação federativa, 

necessita de mecanismos que fortaleçam o equilíbrio entre os entes federados, 

realizando uma articulação federativa nacional, com papel coordenador, indutor e 

financiador da União, sem retirar a autonomia dos entes subnacionais. Essa 

articulação se efetivaria de modo mais eficaz se fosse realizada por meio da adoção 

de um Sistema Nacional de Educação, a exemplo do Sistema Único de Saúde. No 

entanto, como referido anteriormente, isso é um grande desafio para a educação 

brasileira. 

 O capítulo da CF de 1988 referente à educação aponta perspectivas para que 

a LDB 9.394/96 assuma o conceito de sistema único de Educação Básica (Art. 21), 

porém, conforme ressalta Cury (2010), somente após a EC 59/09 é que são criadas 

teoricamente as condições para a formação do sistema nacional de educação, apesar 

ainda da necessidade de regulamentação do regime de colaboração.  

O Artigo 214 com a EC 59/09 dispõe sobre essa matéria com a seguinte 

redação:  
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A 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam a: 
 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação com proporção do produto interno bruto.  

 

 Do ponto de vista do discurso oficial, o Plano Nacional de Educação, com a 

EC 59/2009, passou a ser o articulador do Sistema Nacional de Educação, devendo 

ser a base para os sistemas estaduais e municipais na elaboração de seus planos 

correspondentes. Essa emenda reforçou a periodicidade dos planos (que é decenal) 

e definiu sua vinculação com o financiamento, ao estipular que determinado 

percentual do PIB brasileiro deve financiar a educação.    

A EC 59/09 estabelece, também, que o atendimento aos educandos deve 

ocorrer “em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde”. Essa Emenda ainda retira gradativamente, a partir do exercício de 2009, o 

percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os recursos 

destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino de que tratava o Art. 212 

da Constituição Federal. 

Um importante mecanismo desenvolvido recentemente para assegurar a 

coordenação federativa, já citado, diz respeito aos Arranjos de Desenvolvimento da 

Educação (ADE), criados pela Resolução n. 1 de 23 de janeiro de 2012, que dispõem 

sobre a implementação do regime de colaboração. Segundo a referida resolução, 

esses arranjos são instrumentos de gestão pública para a melhoria da qualidade social 

da educação em determinado território, bem como contribuem para estruturação e 

aceleração de um sistema nacional de educação. 

O Art. 2º da resolução descreve que o ADE “é uma forma de colaboração 

territorial basicamente horizontal, instituída entre entes federados, visando assegurar 



86 
 

o direito à educação de qualidade e ao seu desenvolvimento territorial e geopolítico” 

(BRASIL, 2012). De acordo com esse entendimento, podemos inferir que essa 

resolução é um dos marcos normativos que fortalecem ou podem fortalecer a 

coordenação federativa. Segundo o Art. 4º, a estruturação de um ADE exige: 

 

 Identificação das instituições e organizações educacionais que 
atuam na área territorial comum; 

 Levantamento das informações e indicadores educacionais 
pelos entes federados constituintes do ADE; 

 Motivação para um trabalho coletivo, em colaboração, evitando 
as indesejáveis sobreposições de esforços;  

 Identificação dos indicadores educacionais mais relevantes para 
melhorar a qualidade social da Educação; 

 Construção de matrizes de indicadores segundo as dimensões 
de gestão educacional; formação de professores e dos profissionais 
de serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; e 
infraestrutura física e recursos pedagógicos, bem como definição das 
ações comuns ao conjunto dos entes federados do ADE; 

 Elaboração de mapa estratégico do ADE, indicando não só as 
ações priorizadas, como também os resultados esperados com base 
nas metas acordadas entre os entes federados participantes do 
arranjo, tendo por objetivo promover a qualidade social da educação 
local mediante ações colaborativas; 

 Definição de metas de curto, médio e longo prazo em relação às 
ações priorizadas que sejam de efetivo interesse comum ao maior 
número possível de entes federados participantes do arranjo, visando 
motivá-los a continuar o trabalho em rede (BRASIL, 2012). 

 

No Art. 5º dessa resolução, é ressaltado que devem ser estabelecidos com 

clareza os papéis e responsabilidades dos integrantes do ADE, para ser garantida a 

coerência entre as ações e para permitir o acompanhamento e responsabilização de 

cada um (BRASIL, 2012). Conforme o Art. 7º, 

 
o ADE pode assumir o modelo de consórcio, nos termos da Lei n. 
11.107/2005, constituído exclusivamente por entes federados como 
uma associação pública ou como entidade jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, podendo realizar acordos de cooperação e 
parceria com órgãos públicos e instituições privadas e não 
governamentais (BRASIL, 2012). 

 

Portanto, do ponto de vista jurídico, normativo e institucional, o Brasil vivenciou 

avanços consideráveis com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando 

foi garantida uma concepção de educação na perspectiva de direito inalienável. Além 
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disso, merecem destaque a corresponsabilidade dos entes federados para assegurar 

esse direito e a ampliação dos percentuais mínimos dos impostos arrecadados para 

o financiamento da educação.  

Nesse contexto, destacamos, ainda, vários instrumentos legais de grande 

impacto para a educação brasileira aprovados no Congresso Nacional na década de 

1990, como a LDB 9.394/96 e a Emenda Constitucional n. 14/96, que instituiu o 

FUNDEF e, posteriormente, o FUNDEB, sendo ampliado na primeira década do 

século XXI pela EC n. 53/2006, vigência estendida até o ano de 2020. Nessa mesma 

década, logo em seguida, foi aprovada a Lei n. 10.172/2001, que estabeleceu o Plano 

Nacional de Educação (2001/2010). Portanto, a LDB 9.394/96 reestruturou e definiu 

as bases da educação escolar nacional O PNE (2001/2010), por sua vez, traçou novos 

rumos para as políticas e ações governamentais, embora tenha trazido limites na sua 

tramitação e implementação.  

Nesse contexto, é importante destacar a Emenda Constitucional n. 59/2009, a 

qual, por sua vez, propõe o PNE como o articulador do Sistema Nacional de 

Educação, prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos, amplia a 

abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica 

e estabelece metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 

do produto interno bruto, bem como a desvinculação das receitas da União (DRU), 

política herdada da era Fernando Henrique Cardoso. 

Concluímos essa discussão, enfatizando que todo esse aparato legal busca a 

melhoria da qualidade da educação. O SNE torna-se um desafio a ser superado, com 

a finalidade dessa melhoria, como também vislumbra a coordenação federativa. Para 

tanto, deve-se superar a cultura política centralizadora da União por uma cultura 

política democrática, menos hierárquica, a fim de possibilitar a correção das 

assimetrias regionais. Essas correções ocorrerão a partir de políticas de 

financiamento territorializadas, servindo de estratégias para a superação das 

desigualdades, bem como definição dos papéis de cada ente federado e da 

responsabilidade e compromisso dos agentes públicos.  

Diante desse contexto, podemos afirmar que o que presenciamos atualmente 

na educação brasileira aproxima-se de um federalismo cooperativo, na medida em 

que as relações intergovernamentais são estabelecidas por meio da criação de 

conselhos diversos, conselhos tripartes, que asseguram a representatividade dos três 

entes federados, ou melhor, dos três sistemas de ensino, os quais, com base no 
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regime de colaboração, buscam formar o sistema nacional de educação a partir de 

uma articulação federativa nacional com vários segmentos da sociedade.  Como 

exemplo dessas comissões intergovernamentais, citamos a comissão do 

financiamento para a educação básica de qualidade, instituída pela Lei n. 

11.494/2007, com vários representantes em nível federal, como MEC, CONSED, 

UNDIME. Além disso, há um Fórum de negociação sobre o piso salarial nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica, composto pela CNTE, 

UNDIME, CONSED e MEC. 

Por outro lado, o modelo de federalismo unitário, com características 

centralizadoras, também se encontra em vigor no Brasil, principalmente quando as 

relações intergovernamentais não são preservadas, em virtude da implantação de 

políticas verticalizadas sobrepostas. De qualquer forma, é necessária uma 

coordenação federativa que induza políticas e estabeleça pactos com os demais entes 

federados, sobretudo, quando os Municípios brasileiros, em especial de pequeno 

porte, não têm condições mínimas financeiras para elaborar e executar políticas sem 

essa indução, ou melhor, sem essa coordenação federativa. 

 

3.3 O COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, O PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – ANTECEDENTES DO PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS   
 

 

 O objetivo deste tópico é discorrer brevemente sobre os antecedentes 

históricos do PAR, ainda que de forma sucinta. A base legal na qual Estados, Distrito 

Federal e Municípios devem se fundamentar para a elaboração do PAR consiste no 

Plano Nacional de Educação (PNE/2001), nos Planos Estaduais e Municipais de 

Educação (quando houver), no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação, bem como no Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, que 

dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. 
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3.3.1 O Compromisso Todos pela Educação e o PDE  

 

 

 Nos embates da Constituinte de 1988, educadores reunidos no Fórum em 

Defesa da Escola pública defenderam a criação de um Sistema Nacional de Educação 

como estratégia para a efetivação do regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino. Esse regime tornou-se princípio constitucional no Art. 211 da CF de 1988, que 

estabelece: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino” (BRASIL, 2009).  

Com base no Art. 205 da CF de 1988:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
 

 
Esse artigo traz uma perspectiva mais universalizante dos direitos 

educacionais. Em contraposição, na década de 1990, foram implantadas no Brasil 

políticas que evidenciavam a necessidade de redimensionamento do papel do Estado 

para atender ao ajuste fiscal, seguindo as diretrizes neoliberais, nas quais se 

destacam descentralização das decisões e ações, responsabilização dos diretores e 

professores pela aprendizagem – pelo sucesso ou fracasso dos alunos.  

O modelo gerencial do campo empresarial forneceu as bases para o novo 

modelo de gestão educacional, formulado e disseminado pelas agências 

internacionais de financiamento, como, por exemplo, o Banco Mundial, que teve forte 

influência na definição das políticas educacionais, difundindo, nas últimas décadas do 

século passado, a concepção consensual acerca do novo papel da educação e do 

modelo de gestão que deveria ser adotado. 

Desse modo, a reforma gerencial que se delineava para essa nova conjuntura 

trouxe, no seu conjunto, como principais características, a desburocratização, a 

descentralização, a transparência, a accountability, a ética, o profissionalismo e o 

enfoque no cidadão (CABRAL NETO, 2009). 
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O documento elaborado em Jomtien, na Conferência Mundial de Educação 

Para Todos, sediada na Tailândia, em 1990, promovida pela UNESCO, UNICEF, 

PNUD e Banco Mundial, contemplou, entre outras medidas, a modernização da 

gestão como fator fundamental para a consecução dos objetivos da escola e serviu 

de subsídios para vários países elaborarem seus planos decenais de educação, os 

quais, a exemplo do caso brasileiro, são marcados por paradoxos e contradições entre 

avanços e recuos em suas definições e propostas. 

Nessa direção, em 1993, foi elaborado pelo Ministério da Educação, no governo 

do Presidente Itamar Franco, o Plano Decenal de Educação, o primeiro instrumento 

elaborado definidor de uma política de educação sob a ótica da Declaração de 

Jomtien. O plano foi aprovado pelo governo brasileiro em consonância com as 

deliberações do UNICEF e do Banco Mundial no encontro realizado em Nova Delhi, 

em 1993. Esse plano é resultado de um compromisso assumido pelo Brasil para a 

melhoria da qualidade da educação, conforme citado na Conferência Mundial de 

Educação Para Todos.   

De acordo com as diretrizes do Plano Decenal de Educação para Todos, eram 

essenciais a ampliação da oferta e a melhoria da qualidade da educação fundamental, 

de forma a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem dos estudantes, 

tendo como objetivo mais amplo assegurar, até o ano 2003, que crianças, jovens e 

adultos apreendessem conteúdos mínimos, atendendo suas necessidades 

elementares da vida contemporânea (PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO PARA 

TODOS, 1993). 

 Segundo França (2009), nesse plano são configuradas as diretrizes para a 

descentralização administrativa, pedagógica e financeira e para a valorização dos 

profissionais da educação, em face da eficiência pedagógica e do uso dos recursos 

financeiros, com vistas a um sistema educacional de qualidade.   

No ano de 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9.394/96), determinando que cabe, e à União, a elaboração do Plano Nacional de 

Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Nas 

Disposições Transitórias, conforme o Art. 87, a LDB instituiu a “Década da Educação, 

a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei”. No parágrafo primeiro desse 

artigo, a Lei estabelece que “a União, no prazo de um ano a partir da publicação desta 

Lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com 
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diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial 

de Educação para Todos”. (BRASIL, 1996). 

 É oportuno esclarecer que, antes da aprovação da LDB 9.394/96, as entidades 

da sociedade civil já estavam debatendo o PNE. Diante dessa realidade, o governo 

elaborou às pressas sua proposta de plano, haja vista que o tempo definido na LDB 

estava se esgotando. Portanto, no contexto de planejamento e organização do 

governo do presidente FHC, foi elaborado o Plano Nacional de Educação, aprovado 

pelo Congresso Nacional da Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, o qual deveria ser 

avaliado periodicamente pelo poder Legislativo e acompanhado pela sociedade civil 

organizada. Esse Plano Nacional foi o primeiro a ser submetido à aprovação do 

Congresso Nacional, por exigência da Constituição Federal de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. 

Nesse contexto, foram desenhadas duas propostas de PNE, uma da sociedade 

brasileira32 e outra do executivo33, as quais apresentavam visões diferenciadas e 

conflituosas.  A proposta do governo estava voltada para os interesses das agências 

multilaterais, enquanto a da sociedade civil organizada proclamava uma proposta 

democrática e popular para atender às necessidades reais da população brasileira.  

Depois de várias discussões, substitutivos e emendas, foi aprovado, no ano 

2001, o PNE, com a proposta do executivo, sancionado com nove metas vetadas34 

por recomendação da área econômica do governo, as quais incidiam em questões de 

financiamento.  

No referido Plano, encontram-se as diretrizes para gestão e financiamento da 

educação, as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino e as diretrizes 

e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da 

educação. No entanto, o PNE não teve êxito e suas metas não foram implementadas 

                                                           
32 A proposta da sociedade brasileira foi elaborada pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, 
nos I e II Congressos Nacionais de Educação (CONEDs), nos anos de 1966 e 1997, respectivamente. 
Foi elaborada com uma visão sistêmica, partindo da organização da educação nacional como um todo 
e detalhando as 118 metas, próprias dos níveis e modalidades de educação e dos profissionais da 
educação (BRASIL, 2011). 
33 A proposta do executivo era de caráter técnico, com objetivos e metas segmentadas por temas, sem 
a visão de totalidade da educação. Nesse plano, estava subjacente a dimensão política do governo que 
a formulava: a neoliberal (BRASIL, 2011). 
34 As metas vetadas procediam da proposta da sociedade ou de emendas parlamentares. As metas 
continham os 11 temas com três subitens para cada tema: Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas. 
As metas totalizaram 295, resultantes da fusão e/ou incorporação das metas das propostas do 
executivo (248) e da sociedade (118) (BRASIL, 2011). 
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em sua totalidade, principalmente em virtude da dissociação entre os planos estaduais 

e municipais, contrariando o que dispunha a LDB 9.394/96 no Art. 10, III: “os planos 

educacionais e as políticas adotadas pelo estado devem ser elaboradas em 

consonância com o PNE”, como também dos seus vetos.  

Com o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, 

havia uma perspectiva por parte das entidades da sociedade civil – sobretudo por sua 

trajetória história de luta pela democratização das políticas sociais – de que houvesse 

a derrubada dos vetos que atingiam principalmente os pontos relativos ao 

financiamento da educação, considerando que o Partido dos Trabalhadores (PT), ao 

qual o presidente estava vinculado, foi o que encabeçou a apresentação do projeto do 

PNE (2001/2010) da sociedade civil na Câmara dos Deputados. Além disso, a 

avaliação do PNE estava prevista para o ano de 2004, ou seja, no quarto ano de 

vigência, para a correção das deficiências, mas o Governo não cumpriu essa 

estratégia disposta no plano (SAVIANI, 2007). 

Muitas foram as dificuldades de implementação do Plano Nacional de 

Educação (2001-2010), principalmente pela ausência do Sistema Nacional de 

Educação como forma de efetivação do regime de colaboração para a realização do 

projeto nacional de educação. Para a realização desse projeto nacional, os planos 

estaduais e municipais deveriam ser formulados, o que não aconteceu a contento, 

tendo em vista a necessidade de negociação entre União, Estados, Municípios e DF, 

com o intuito de discutir e negociar a gestão das políticas públicas e a base para sua 

materialização, principalmente porque essas bases estão vinculadas aos Estados e 

aos Municípios. Além disso, havia a necessidade de ampliação dos recursos da 

educação para a equalização fiscal, mediante o aumento do percentual do produto 

interno bruto para esse fim.   

Segundo Dourado e Santos (2011), a avaliação do PNE35, Lei n. 10.172/01, 

pelo MEC, aponta alguns avanços na educação básica e superior, no entanto, o autor 

esclarece que o Plano foi secundarizado nos processos de gestão e de proposição do 

Governo Lula, que, nesse momento, não considerou o respectivo plano como o 

epicentro do processo, corroborando a manutenção do binômio 

                                                           
35 Para maiores detalhes, ver estudo intitulado Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliação e 
perspectiva, de Luiz Fernando Dourado (Org.). Ainda publicação do INEP Avaliação do Plano Nacional 
de Educação (2009). 
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centralização/descentralização, fortemente marcado pelo protagonismo do Executivo 

Federal (DOURADO; SANTOS, 2011).   

Diante das avaliações nacionais do INEP que constataram uma série de 

dificuldades para a implementação das metas do PNE (2001/2010) e diante do  

desafio no alinhamento do planejamento das diferentes esferas para o atendimento 

das metas previstas e, ainda, para se aproximar do empresariado brasileiro, em uma 

perspectiva da pedagogia dos resultados, ligada às exigências do mercado, o governo 

federal, no ano de 2007, implementa o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE)36 e institui o Plano de metas Compromisso Todos pela Educação, cujo 

instrumento operacional é o Plano de Ações Articuladas.  

Com a finalidade de possibilitar o regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino, o MEC induziu instrumentos operacionais de planejamento para as secretarias 

municipais e estaduais de educação, que são os Planos de Ações Articuladas (PARs) 

como desdobramento do PDE nos Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros.    

 

 

3.3.2 O Compromisso Todos pela Educação 

 

 

Este tópico tem como objetivo discorrer sobre o Compromisso Todos pela 

Educação. Para tanto, situamos o contexto histórico com vistas a auxiliar na 

compreensão do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O Compromisso Todos pela Educação baseia-se no documento intitulado 

Todos pela educação rumo a 2022, produzido no âmbito do movimento empresarial 

na década de 1990 e que foi assimilado pelo plano do governo federal para a 

educação no ano de 2007 – Plano de Desenvolvimento da Educação. Esse 

movimento empresarial, expresso no documento Todos pela educação, a partir de seu 

conteúdo, estabelece a necessidade de criação no Brasil de uma nova consciência, 

de uma nova sensibilidade social com relação ao direito à educação, apontando, 

                                                           
36 Segundo o Ministério da Educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) traz elementos 
substantivamente atrelados ao PNE (2001) que se alinham com os objetivos fixados na atual 
Constituição Federal, ditando ações a serem empreendidas para a melhoria da qualidade da educação 
do país (BRASIL, 2007).  
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ainda, a responsabilidade social diante do desafio de atender a esse direito 

constitucional. 

Essa “preocupação” empresarial remonta os anos de 1990, influenciada pela 

agenda educacional voltada para os interesses privados do capital nacional e 

internacional e fortemente ancorada nos preceitos dos organismos multilaterais. 

Esses organismos, como o Banco Mundial, expressavam a necessidade de maior 

qualificação da força de trabalho para formar um novo trabalhador, com o objetivo de 

responder aos desafios postos pela sociedade do conhecimento. Esse trabalhador 

deveria dominar as competências básicas necessárias à competitividade industrial, 

como a apropriação da tecnologia.   

Ainda nos anos de 1990, a UNESCO instituiu a Comissão Internacional sobre 

a Educação para o século XXI. Essa comissão produziu um relatório no qual a 

educação é concebida a partir de princípios que constituem os quatro pilares da 

educação, quais sejam: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser (UNESCO, 1999). Esses pilares da educação fundamentam-se na 

pedagogia dos resultados e serviram de base para a concepção teórica do movimento 

Todos pela Educação: 

Aprender a conhecer constitui a apropriação de um vasto repertório de 

conhecimentos, como também o domínio dos instrumentos do conhecimento. Supõe 

aprender a aprender, estimulando a atenção, a memória e o pensamento mais 

complexo (comparação, análise, argumentação, avaliação, crítica) e exercitando os 

processos e as habilidades cognitivas; aprender a fazer denota a aquisição de 

competências que tornem o sujeito capaz de enfrentar várias situações no âmbito das 

experiências sociais e de trabalho, exprimindo também a aquisição de qualificação 

profissional para enfrentar essas situações; aprender a conviver consiste no sujeito 

saber se relacionar e conviver harmoniosamente com o outro, respeitando a 

diversidade e o multiculturalismo; por fim, aprender a ser significa que a educação 

deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, no que diz respeito aos 

aspectos cognitivos, motores, à reponsabilidade pessoal,  à capacidade para se 

comunicar, à elaboração de pensamentos autônomos e críticos. 

Dessa forma, o conhecimento – sua produção e apropriação pelos indivíduos e 

pelas sociedades – torna-se elemento fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social, o que demandou o surgimento de mudanças no modo de conduzir 

a gestão das organizações para garantir as metas de qualidade impostas pelos 
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organismos multilaterais, entendidas como manutenção da produtividade, as quais, 

por sua vez, deveriam ser atingidas mediante a descentralização da tomada de 

decisões sob a forma de redistribuição do poder, pela competitividade e pela avaliação 

de desempenho (SILVA, 2010). 

É importante pontuar que, em 1992, foi realizado o Fórum capital/trabalho na 

Universidade de São Paulo, com o objetivo de discutir os problemas básicos da 

sociedade brasileira. Participaram desse encontro empresários e sindicalistas, 

momento em que foi assinada a Carta Educação. Essa carta recomendava a melhoria 

da eficiência do sistema, delegando uma ampla mobilização social que se expressava 

na reforma cepalina de 1992, a qual almejava a competitividade com equidade, 

disseminando o discurso da eficácia com justiça social, servindo, posteriormente, de 

alicerce para a concepção do Todos pela Educação. 

Em 1993, o Instituto Herbert Levy publicou o documento Educação fundamental 

e competitividade empresarial: uma proposta para a ação do governo, com os 

mesmos conceitos de eficiência e eficácia do sistema educacional. No ano de 1995, 

foram produzidos vários outros documentos com a mesma ideia, como Questões 

críticas da educação brasileira: consolidação de propostas de subsídios para as ações 

nas áreas da tecnologia e da qualidade. Ainda nesse mesmo ano, com o apoio do 

Instituto Herbert Levy e do UNICEF, foi lançado o livro intitulado A educação 

fundamental vai mal.  

Ao analisarem os movimentos supracitados, Shiroma, Garcia e Campos (2011) 

identificam características de continuidade, consideradas as duas últimas décadas, 

destacando-se: a ênfase dada aos processos de gestão das escolas e as ações para 

a construção de um grande pacto social em prol da educação. Os referidos autores 

concluem que o entendimento supracitado parece ser o esforço do movimento Todos 

pela Educação: 

 

[...] criadas as bases para a introdução das chamadas ferramentas da 
gestão por resultados nos sistemas educacionais, resta ainda como 
tarefa desenvolver no conjunto da sociedade atitudes de 
responsabilidade e, sobretudo de controle social sobre a ação dos 
governantes (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 231).  
 

 
É nessa perspectiva que o movimento Todos pela Educação foi criado, em 

2005, por um grupo de empresários que assumiram a missão de mudar o quadro 
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educacional do país, buscando uma grande mobilização social em prol da educação, 

denominada de Compromisso Todos pela Educação, ganhando ampla adesão no 

meio empresarial no ano de 2006, após a Conferência Ações de Responsabilidade 

social em Educação: melhores práticas na América Latina, promovida pelo 

empresariado da Fundação Lemann, da Fundação Jacobs e do grupo Gerdau. Nessa 

conferência, empresários e personalidades reuniram-se a fim de propor 

compromissos com vistas à melhoria da educação e discutiram ações que 

compuseram, posteriormente, o documento final intitulado Compromisso Todos pela 

Educação, visando mobilizar a iniciativa privada e as organizações do terceiro setor 

e, ainda, os pais dos alunos para atuarem conjuntamente com o Estado no provimento 

das políticas públicas.  

Organizado em forma de um guia, o documento Todos pela Educação foi 

estruturado em eixos orientadores em torno de 10 tópicos: 

 

 

 Educação para todos e todos pela educação;  

 Todos têm direito à educação, 

 Educação é mais que vaga na escola; 

 Educação começa em casa;  

 Todos os projetos têm de melhorar a escola;  

 Toda criança é capaz de aprender;  

 Valorizar o professor é apoiá-lo para ensinar; 

 Gestão do aprendizado é papel do diretor;  

 Todas as escolas com foco em todos os alunos (TODOS PELA 
EDUCAÇÃO: RUMO A 2022). 

 
 
 

Dentro do enfoque do discurso neoliberal de contenção de despesas, da 

eficiência e eficácia, há a necessidade de os pais dos estudantes serem considerados 

como parceiros e colaboradores do processo educacional, a fim de acompanharem a 

escolarização dos seus filhos, interferindo na defesa dos seus interesses, envolvendo-

se na definição das normas da instituição escolar e atentando para as competências 

e procedimentos dos professores e da gestão, ou seja, corresponsabilizando-se pelos 

processos e resultados de aprendizagem dos seus filhos (SILVA, 2010). 

Para Oliveira (2011), o apelo à democracia vem acompanhado da ampliação 

da autonomia nomeada de “empoderamento” local, novo vocábulo traduzido de 

maneira simplista e mecânica do termo empowerment. Essa autora ressalta, ainda, 
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que esse termo passou a ser largamente utilizado em vários lugares para designar a 

capacidade e competência dos atores sociais envolvidos na implementação local das 

políticas públicas (OLIVEIRA, 2011). 

Dessa maneira, o Compromisso Todos pela Educação, composto pelos 

empresários brasileiros, conclama a participação de todos os setores sociais para 

contribuir com a educação do país, em uma perspectiva de qualidade baseada na 

pedagogia dos resultados, em que os alunos são produtos que os estabelecimentos 

de ensino fornecem para as empresas, a fim de atender às exigências do mercado de 

trabalho numa concepção de qualidade total. O discurso da qualidade em educação 

deve atender os aspectos referentes ao processo educacional, seus objetivos, seus 

sujeitos, as condições de trabalho dos docentes e dos estudantes, ou seja, as 

condições que materializam ou que podem/precisam materializar o processo 

educativo (SILVA, 2010).  

Nesse contexto, a qualidade da educação não pode, de modo reducionista e 

restrito, ser pensada, avaliada ou demonstrada com base apenas em resultados 

alcançados pelos alunos em testes padronizados de aprendizagem, mas também pelo 

processo educativo vivido na escola, pelas condições de aprendizagem que são 

oferecidas (SILVA, 2010).  

Portanto, o governo federal criou, no ano de 2007, mediante o Decreto 

6.094/07, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. O referido decreto é 

pautado em 28 diretrizes as quais compõem o termo de compromisso que deve ser 

assinado pelo representante legal dos Estados e dos Municípios, pactuando acordos 

entre a União e os entes federados na perspectiva de um modelo de federalismo 

cooperativo preconizado na CF de 1988. Essas diretrizes abrangem aspectos 

relacionados à organização do trabalho pedagógico, à formação e à carreira dos 

profissionais da educação e à gestão das escolas e das redes de ensino, a saber: 

 

 Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados 
concretos a atingir. 

 Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, 
aferindo os resultados por exame periódico específico.  

 Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante 
registro da sua frequência e do seu desempenho em avaliações, que 
devem ser realizadas periodicamente.  
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 Combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, 
pela adoção de práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos 
de recuperação e progressão parcial.  

 Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões 
da não frequência do educando e sua superação.  

 Matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência.  

 Ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 
responsabilidade da escola para além da jornada regular.  

 Valorizar a formação ética, artística e a educação física.  

 Garantir o acesso e permanência das pessoas com 
necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino 
regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. 

  Promover a educação infantil.  

 Manter programa de alfabetização de jovens e adultos.  

 Instituir programa próprio ou em regime de colaboração para 
formação inicial e continuada de profissionais da educação.  

 Implantar plano de carreira, cargos e salários para os 
profissionais da educação, privilegiando o mérito, a formação e a 
avaliação do desempenho.  

 Valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado 
pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, 
pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos 
especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional.  

 Dar consequência ao período probatório, tornando o professor 
efetivo estável após avaliação, de preferência externa ao sistema 
educacional local.  

 Envolver todos os professores na discussão e elaboração do 
projeto político-pedagógico, respeitadas as especificidades de cada 
escola.  

 Incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores 
pedagógicos que acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo 
professor.  

 Fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para 
nomeação e exoneração de diretor de escola.  

 Divulgar, na escola e na comunidade, os dados relativos à área 
da educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), referido no art. 3º.  

 Acompanhar e avaliar, com a participação da comunidade e do 
Conselho de Educação, as políticas públicas na área de educação e 
garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das 
ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas.  

 Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, 
garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos 
conselhos de controle social.  

 Promover a gestão participativa na rede de ensino.  

 Elaborar plano de educação e instalar o Conselho de Educação, 
quando inexistentes.  

 Integrar os programas da área da educação com os de outras 
áreas como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, 
com vistas ao fortalecimento da identidade do educando com sua 
escola.  

 Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar 
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pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e 
consecução das metas do compromisso.  

 Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou 
recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que 
possam ser utilizados pela comunidade escolar.  

 Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 
melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos 
socioculturais e ações educativas.  

 Organizar um comitê local do Compromisso, com representantes 
das associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, 
Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema 
educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do 
acompanhamento das metas de evolução do IDEB (DECRETO, 
6.094/07).  

 

Desse modo, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, composto 

de suas 28 diretrizes supracitadas, é uma política pública intergovernamental, pois 

necessita das redes estaduais e municipais de ensino para sua implementação, 

mediante a adesão dos entes federados. 

 
 

3.3.3 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

 
 

O governo federal, em janeiro de 2007, lançou um projeto de desenvolvimento 

para o país denominado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)37. Como 

parte do PAC, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

oficializado em 04/07/2008 (Lei n. 11.653/2008), embora tenha sido apresentado à 

sociedade em 15 de março de 2007. Nessa mesma ocasião, criou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a ele atrelaram várias das ações que 

já estavam na pauta do Ministério da Educação, as quais abrangem os níveis e 

modalidades de ensino, além das medidas de apoio e de infraestrutura. O PDE foi 

incorporado no Plano Plurianual de 2008/2011, tornando-se um plano estratégico do 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, subsidiando a política educacional brasileira. 

                                                           
37 É um plano do governo federal que visa estimular o crescimento da economia brasileira, através do 

investimento em obras de infraestrutura (portos, rodovias, aeroportos, redes de esgoto, geração de 
energia, hidrovias, ferrovias etc.). 
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Do ponto de vista do documento do PDE, o objetivo do plano é atingir as metas 

quantitativas estabelecidas no PNE 2001, estando fundamentado em princípios 

republicanos presentes na Constituição Federal de 1988 no que concerne à visão 

sistêmica da educação e sua relação com a territorialidade e o desenvolvimento 

econômico e social do país (PDE, 2007). Desse modo, o objetivo principal do governo, 

ao implementar o plano, era fazer com que várias metas do PNE 2001, que não foram 

atingidas, viessem a ser, de fato, materializadas. 

De acordo com o PDE (2007), sua estrutura organizacional está sustentada a 

partir de seis pilares: a) visão sistêmica de educação; b) territorialidade; c) 

desenvolvimento; d) regime de colaboração; e) responsabilização; e f) mobilização 

social. Ainda na perspectiva do plano, para responder aos desafios postos nas suas 

metas, era preciso agilizar o processo de cooperação entre os entes federados. Para 

tanto, fazia-se necessário o regime de colaboração já preconizado na CF 1988, em 

seu Art. 211.  

 O PDE é estruturado a partir da assistência técnica e financeira do MEC para 

os entes federados e abrange vários programas, que vão da educação básica à pós-

graduação, sendo considerado pelo MEC um plano de gestão. Contém mais de 50 

programas que estão organizados em torno de quatro eixos norteadores: educação 

básica, educação superior, educação profissional e alfabetização. Saviani (2007) 

contesta a denominação de plano ao PDE, ressaltando que parece mais um conjunto 

de ações que teoricamente constituíram-se em estratégias para a realização dos 

objetivos e metas do PNE 2001/2010.  

Esse autor faz uma ressalva de que as ações do PDE não se articulam 

organicamente com o diagnóstico, as diretrizes, os objetivos e as metas constitutivas 

no PNE 2001/2010. Ainda, analisa que a lógica que se encontra na base da 

formulação do PDE é a lógica mercadológica, a qual pode ser traduzida como uma 

espécie de pedagogia de resultados que busca a qualidade total. Essa lógica que se 

encontra nas concepções do plano vem ao encontro das expectativas do movimento 

Todos pela Educação, que deu sustentação ao plano de metas Compromisso Todos 

pela Educação. 

Shiroma, Garcia e Campos (2011) referem-se ao PDE como um documento 

que, juntamente com o Movimento Todos pela Educação, visa criar uma nova 

consciência, uma nova sensibilidade social com relação ao direito à educação e à 

responsabilidade social que o exercício desse direito implica. Esses autores 
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prosseguem, referindo-se ao empresariado brasileiro e à concepção do citado plano: 

pela liturgia da palavra, pretendem operar uma mudança no perfil dos usuários dos 

serviços educacionais, difundindo um novo jeito de ser cidadão (SHIROMA; GARCIA; 

CAMPOS, 2011).  

O pensamento supracitado encontra-se no texto do documento do PDE, 

quando é ressaltado que o plano tem como estratégia a educação de qualidade como 

um direito de todos, assumindo uma visão sistêmica de educação (PDE, 2007). Ainda, 

segundo o documento, o Plano foi elaborado com o objetivo de melhorar a educação 

brasileira, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos.  

O documento ressalta a dimensão sistêmica, integrando o todo, por meio das 

articulações entre níveis, etapas e modalidades de ensino, de modo a superar a visão 

fragmentada dominante nos anos de 1990, que estabeleceu falsas oposições entre 

educação básica e educação superior; educação infantil e ensino fundamental e 

médio; ensino médio e educação profissional; alfabetização e educação de jovens e 

adultos; e educação regular e educação especial, oposições que, em nome de 

fortalecer uma parte – o ensino fundamental (EC 14/96) – fragilizaram o todo (PDE, 

2007). Com uma visão sistêmica, o PDE procurou reconhecer as conexões intrínsecas 

entre educação básica, educação superior, educação tecnológica e alfabetização, de 

forma a reforçá-las reciprocamente (PDE, 2007). 

A visão sistêmica, de acordo com o PDE, é uma necessidade para a construção 

da unidade dos sistemas educacionais como sistema nacional, garantindo a 

multiplicidade, e não a uniformidade (MASSON, 2012). O enfoque sistêmico que 

embasa o PDE tem como objetivo integrar a educação brasileira, todavia, não há uma 

única forma de abordar a concepção sistêmica (MASSON, 2012). Segundo esse 

autor, tal concepção foi proposta inicialmente tomando como base a teoria geral dos 

sistemas do biólogo Von Bertalanffy (1975), que buscou unir conceitos no campo da 

ciência social com conceitos da física, da biologia e da cibernética, integrando, assim, 

as ciências naturais com as sociais. Quanto à necessidade da integração da educação 

brasileira, o documento do PDE enfatiza a importância de relacioná-la com a 

ordenação do território e com o desenvolvimento econômico e social do país, que, do 

ponto de vista do documento, demandam a colaboração dos entes federados para a 

sua concretização, a fim de promover o desenvolvimento regional, articulado com o 

desenvolvimento nacional em uma visão sistêmica.  
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Portanto, no que concerne à territorialidade, o documento enfatiza que se deve 

pensar a educação no plano do país, o que torna o regime de colaboração 

imprescindível, significando compartilhar competências políticas, técnicas e 

financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da 

educação, de forma a ajustar a atuação dos entes federados sem lhes ferir a 

autonomia, estabelecendo interfaces entre a educação como um todo e as outras 

áreas de atuação do Estado para o desenvolvimento da nação (PDE, 2007). Essa 

perspectiva aproxima-se do modelo de federalismo cooperativo preconizado na 

Constituição Federal de 1988, como também da concepção teórica de federalismo 

como pacto com combinações entre autonomia e interdependência (ELAZAR; 

WATTS, 2011; SANO, 2008; ABRUCIO, 2010; FRANSEZE, 2010), embora não seja 

essa que o governo federal pratica. 

Ao par desses enlaces, o PDE coloca dois imperativos: responsabilização – de 

gestores e da classe política – com os propósitos do Plano; e mobilização da 

sociedade em defesa do direito de todos à educação. No âmbito da mobilização e 

participação social para a construção de políticas públicas, é importante enfatizar os 

debates em torno do Sistema Nacional de Educação que foram destaques da 

Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb/2008) e da Conferência Nacional 

de Educação (Conae/2010). 

 Por fim, como já ressaltado, os pilares que sustentam o PDE, conforme o 

documento do plano, pautados na visão sistêmica da educação e seus 

desdobramentos para a educação básica, concretizar-se-iam nos Planos de Ações 

Articuladas (PARs) estaduais e municipais e nos planos plurianuais (PPAs), em uma 

visão de territorialidade.  

 Para a educação básica, foram situados quatro eixos estruturantes 

para a promoção da qualidade social, preconizada pela 

Constituição de 1988 (PDE, 2007):  Formação de professores e piso 

salarial nacional – para a formação dos profissionais, o PDE define 

estratégias de uma relação mais estreita entre educação superior e 

educação básica, com acesso dos professores a cursos nas 

universidades públicas, por meio de acordos com os Municípios, 

oferta de bolsas e educação a distância, de tal modo que a União, 

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

colaboração, promovam a formação inicial e continuada e a 
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capacitação dos profissionais do magistério. Além disso, o piso 

salarial mínimo, previsto na EC n. 53/2006, que instituiu o Fundeb, 

foi definido pela Lei n. 11.738/2008 (PDE, 2007). 

 Financiamento – salário educação e Fundeb: o Fundeb, criado pela 

EC n. 53/2006 e regulamentado pela Lei n. 11.494/2007, aumentou 

substancialmente o compromisso da União com a educação básica 

e instituiu um único fundo para toda a educação básica, não apenas 

para o ensino fundamental. Essas medidas traduzem as expressões 

de visão sistêmica da educação básica, financiando todas as 

etapas, inclusive EJA, de ordenação do território e de 

desenvolvimento social e econômico, na medida em que a 

complementação da União é direcionada às regiões nas quais o 

investimento por aluno é inferior à média nacional (PDE, 2007). 

 Avaliação e responsabilização – Ideb: a avaliação do PDE foi 

traduzida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

também criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e 

de cada rede de ensino, que passou a ser aferida anualmente por 

meio da Prova Brasil, que compõe o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), realizado pelo Inep/MEC. No ensino 

médio, a avaliação é feita por meio do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), adotado pela maioria das universidades como 

mecanismo de acesso ao ensino superior.  

 Na educação superior, a avaliação foi realizada por meio do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que 

analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, 

por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade) e das avaliações institucionais e dos cursos. O PDE 

introduziu, por meio do IDEB e do Sinaes, com os instrumentos de 

avaliação correspondentes (SAEB/Prova Brasil, ENEM e ENADE), 

uma nova concepção de avaliação, não mais focada apenas na 

realização das metas e estratégias, mas também em seu impacto 

na qualidade da educação (PDE, 2007). 

 Planejamento e gestão educacional: com base nos resultados da Prova 

Brasil de 2006, foram realizados dois estudos em escolas e rede de 
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ensino para identificar as boas práticas e com base nelas foram 

definidas 28 diretrizes que constituem o programa estratégico do PDE: 

Programa de Metas Compromisso Todos pela Educação (PDE, 2007). 

Em seu Artigo 9º, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

enfatiza que o PAR é um conjunto articulado de ações, apoiado técnica e 

financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa ao cumprimento das metas do 

Compromisso e à observância das suas diretrizes. Com isso, a União estabeleceu a 

política de regulação centralizada das transferências voluntárias e da assistência 

técnica do MEC aos Estados e Municípios (OLIVEIRA, 2014), responsabilizando a 

sociedade como um todo: gestores, alunos, pais e profissionais que trabalham na 

escola pelo sucesso ou fracasso das ações educacionais verificado pelas avaliações 

nacionais.  

 

A União passa a assumir, com o PDE, maiores compromissos 
financeiros, em contrapartida, utiliza mecanismos de 
responsabilização, valorizando a mobilização social para o 
acompanhamento e fiscalização das ações educacionais (MASSON, 
2012, p. 173). 
 
 

Diante do exposto, afirmamos que o PDE emprega uma concepção 

gerencialista e meritocrática, por se utilizar de um indicador nacional como o IDEB, 

não considerando os contextos, as pessoas, com suas necessidades e possibilidades, 

uniformizando um país com uma diversidade social e cultural grandiosa, além de 

fomentar a concorrência entre as instituições de ensino, classificá-las e hierarquizá-

las, desviando as finalidades do ensino-aprendizagem dos alunos (SILVA, 2010).  

Ao mesmo tempo, o governo federal, com a criação do PDE e do Compromisso 

Todos pela Educação, buscou realizar a coordenação federativa induzindo os entes 

federados a compartilharem tarefas a partir de ações conjuntas e articuladas, 

conforme destaca Abrucio (2010). Para esse autor, é importante a coordenação 

federativa no desenvolvimento de políticas públicas, uma vez que a União tem 

capacidade de incentivar a ação conjunta por meio da indução dessas políticas e de 

amenizar a fragmentação no território, principalmente a diversidade e a 

heterogeneidade encontradas. Essa coordenação federativa insere-se no contexto do 

federalismo como pacto, na medida em que a interdependência das partes pressupõe 

coordenação.  
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A autonomia dos entes federados, que se torna um imperativo do federalismo 

como pacto, sempre combinada com a interdependência, como a divisão de poder e 

a autoridade entres as esferas de governo (ELAZAR; WATTS, 2011; SANO, 2008; 

SOUZA, 1999), na proposta do PDE, pode vir  a ser prejudicada, haja vista que os 

Estados e Municípios, ao aderirem ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, não tiveram escolha para optar entre assinar ou não e foram “obrigados” a 

realizar esse contrato com a União. Caso contrário, ficariam sem receber recursos 

financeiros para a implementação de políticas públicas em seus territórios, uma vez 

que os convênios anteriormente estabelecidos entre a União, Estados e Municípios 

ficariam atrelados ao Plano de Metas e ao Plano de Ações Articuladas.  
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4 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR): AS RELAÇÕES 
INTERGOVERNAMENTAIS, A COORDENAÇÃO FEDERATIVA E A 
ORGANIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

 

Neste capítulo, analisaremos o Plano de Ações Articuladas, buscando 

compreender sua concepção e organização teórico-metodológica, por meio das 

categorias de análise delineadas e teorizadas no primeiro capítulo deste trabalho, 

quais sejam: o federalismo como pacto, as relações intergovernamentais e a 

coordenação federativa. 

 

 

4.1 AS RIGS E A COORDENAÇÃO FEDERATIVA 
 
 
 
O Plano de Ações Articulados (PAR), programa do governo preconizado no 

Decreto 6.094/07, é requisito para a assistência técnica38 e financeira da União 

direcionada à educação básica das redes públicas de ensino.  

Essa assistência faz parte do quadro prescritivo das responsabilidades 
ou competências governamentais no setor da educação no Brasil, 
articulando-se a outra responsabilidade e à diretriz mais ampla de 
organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração 
(FARENZENA, 2012, p. 12). 
 
 

 Para que a União assista técnica e financeiramente os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, os entes federados assinam o termo de cooperação técnica 

e ainda instituem um comitê local39 (descrito na 28ª diretriz do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação – Decreto 6.094/07) para a mobilização da 

sociedade e o acompanhamento das metas de evolução do IDEB40. 

                                                           
38 Disponibilização de levantamentos, estudos, avaliações, exames, cursos e assessorias 
(FARENZENA, 2012). 
39 O Comitê possui um papel essencialmente mobilizador, sendo sua composição ampliada para além 
das organizações educacionais, com participação, por exemplo, do Ministério Público, dos sindicatos, 
da Câmara Municipal, das associações de moradores, das ONGs, dos Conselhos, das Igrejas e da 
população em geral. 
40 O Índice de desenvolvimento da educação é o mecanismo central utilizado para avaliar o ensino, por 
escola, por município ou estado, e para estabelecer notas que variam de 0 a 10, considerando o 
desempenho dos estudantes na Prova Brasil e as taxas de reprovação e evasão. 

 



107 
 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto 6.094/07), no 

Artigo 9º, enfatiza que o PAR é um conjunto articulado de ações, apoiado técnica e 

financeiramente pelo MEC, o qual objetiva alcançar as suas metas. Para tanto, as 

unidades federadas sistematizaram seus Planos de Ações Articuladas (PARs), 

pactuados com a União, por meio de termo de adesão voluntária ao Compromisso, 

assinado pelos governadores e prefeitos. Essa assinatura significou o acordo 

realizado e assumido pelos gestores locais, buscando a concretização das metas do 

PDE em seus territórios, como ressaltado no Artigo 8º § 5º do referido Plano de Metas. 

De acordo com o site do MEC, desde a apresentação do plano, de abril de 2007 até 

o final de julho de 2008, os 5.568 Municípios brasileiros e todos os 26 Estados e o 

Distrito Federal aderiram ao Compromisso. 

O Plano de Ações Articuladas, portanto, é um programa de governo que planeja 

ações para um período de quatro anos e é multidimensional, pois está organizado em 

dimensões intituladas de Gestão Educacional, Formação de Professores e de 

Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e Avaliação e 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.  

O regime de colaboração previsto no Decreto 6.094/07, Art. 1º, aponta: “O 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a conjugação de esforços da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração 

[...]”. Além disso, o Decreto institui o IDEB como indicador de aferição da qualidade 

das redes de ensino. No Art. 3º do Decreto, é estabelecido que “a qualidade da 

educação básica será aferida, objetivamente, com base no Ideb, calculado e divulgado 

periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar combinados 

com o desempenho dos alunos [...]”. Já no parágrafo único do supracitado Decreto é 

determinado que “o Ideb será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento 

de metas fixadas no termo de adesão ao compromisso”. 

Diante disso, o governo federal estabelece a qualidade da educação a ser 

priorizada pelos Estados, Municípios e Distrito Federal e exerce, ainda que de forma 

limitada, a coordenação federativa mediante a regulação. A preocupação com a 

qualidade da educação e a necessidade da União de exercer a coordenação 

federativa para atingir essa finalidade é ressaltada pela secretária de educação 

básica do MEC: 
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A Prova Brasil surgiu de um desejo do presidente Lula para saber se 
os meninos sabiam ler e escrever e os resultados eram preocupantes. 
Depois disso o INEP criou o IDEB para ir além, não saber apenas os 
resultados da leitura e da escrita e sim o fluxo escolar, então o INEP 
fez um mapa da média do Brasil e identificou os Municípios abaixo da 
média nacional, que foram 1.242 Municípios, que estavam com mais 
dificuldades de aprendizagem, então foi resolvido fazer uma política 
focada nesses Municípios. Mas como estabelecer uma conversa, uma 
relação com 1.242 Municípios? Então foi pensado o instrumento do 
PAR. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 

  

O controle e a influência dos sistemas educativos incentivados por um processo 

avaliativo nacional e por normas e currículos perseguem padrões de aprendizagem, 

por meio dos quais se busca identificar e acompanhar o desempenho das escolas em 

relação às metas de melhoria da qualidade do ensino.  Essa regulação, realizada no 

Brasil pela União, objetiva a coordenação federativa que se faz pertinente, haja vista 

o modelo de federalismo cooperativo preconizado na CF de 1988. 

No entanto, a coordenação federativa deve preservar a autonomia de cada ente 

federado, o que consiste em um grande desafio estabelecido na CF de 1988, já que o 

federalismo brasileiro preconizado na referida CF é o federalismo do tipo cooperativo.  

Assim, por meio da avaliação, os Municípios e os Estados passam a controlar 

os resultados da qualidade do ensino para garantir assistência técnica e financeira a 

partir da elaboração do PAR, tendo em vista que o regime de colaboração entre os 

entes federados constitui um dos objetivos reiterados no PAR, o qual promove a 

autonomia administrativa e financeira desses entes por meio da assistência técnica e 

financeira da União, viabilizada mediante assinaturas de convênios e transferência 

voluntária de recursos do FNDE para os Municípios, com o objetivo de criar condições 

para materializar o processo de descentralização municipal. 

Na perspectiva do regime de colaboração, a função redistributiva e supletiva 

para a garantia de equidade e de padrões mínimos de qualidade é prevista no § 1º do 

Art. 211 da Constituição Federal de 1988. Essa função redistributiva e supletiva 

ocorrerá mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. A responsabilidade da União para com os entes federados implica 

sua cooperação com os governos subnacionais, prescrita na supracitada Constituição. 

Desse modo, a secretária de educação básica do MEC confirma que a União, com 

a criação do PAR, buscou assistir técnica e financeiramente os Municípios: 
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O MEC identificou muitos Municípios que nunca tinham recebido 
transferências voluntárias feitas por edital via FNDE, inclusive os 1.242 
com menores IDEBs. E o MEC se deparou com a dificuldade, por 
exemplo, de construir 6.000 creches, que até hoje sozinho não 
consegue, então teve que repassar os recursos para os Municípios, 
desde que o Município garantisse que tinha terreno público. O 
Município faz a licitação e trabalha em seu ritmo. Então, o MEC foi 
aprendendo a encarar a dificuldade municipal. (SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC).   
 
 
 

A fala da secretária reflete uma intensa assimetria regional, que culmina em 

fortes desigualdades entre Estados e Municípios na história brasileira, referentes à 

equalização fiscal, inclusive, dos Estados e Municípios localizados em uma mesma 

região. “Essa realidade compõe uma espécie de desigualdade horizontal, ou seja, 

expressa entre entes subnacionais do mesmo tipo” (CARA, 2012, p. 260). 

Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN), no ano de 2012, e citada por Cara (2012), revela que 44% dos 

Municípios brasileiros encontravam-se naquele ano em situação de dificuldade fiscal, 

20%, em situação crítica e 35%, em situação satisfatória, enquanto apenas 1% 

possuía receita própria e, portanto, encontrava-se em situação de boa capacidade de 

gestão fiscal. 

Com relação à desigualdade fiscal vertical, que segundo a lógica da 

municipalização deixa a cargo dos Municípios as responsabilidades para implementar 

as políticas educacionais, Cara (2012, p. 261) ressalta que [...] “as políticas sociais 

que dependem da ação dos governos locais tendem a enfrentar maior fragilidade 

orçamentária, resultando em menor cobertura e pior qualidade”. 

Em face dessas dificuldades, que impedem a equalização fiscal, há a 

necessidade urgente da efetivação do regime de colaboração para a materialização 

das ações do PAR. No ano de 2012, foi criado um grupo de trabalho constituído pelo 

MEC, por meio da Portaria n. 1.238/2012, com o objetivo de elaborar estudos para a 

regulamentação do Regime de Colaboração e a criação de um Sistema Nacional de 

Educação a partir de consórcios públicos. Essa portaria foi criada com base nos 

pareceres CNE/CEB n. 9/2011 e CNE/CP n. 11/2012, que tratam do regime de 

colaboração de acordo com os Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE), que 

estabelecem a necessidade de definição de atribuições e responsabilidades entre os 

sistemas de ensino para a melhoria da educação no Brasil. Ainda, os pareceres 
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sinalizam para perspectivas mais amplas mediante a criação de consórcios públicos, 

para que o Estado, de fato, consiga ofertar com qualidade a educação, fazendo com 

que todos tenham acesso, permanência e sucesso. 

Mesmo que a legislação brasileira contemple que a União assista técnica e 

financeiramente os entes federados, essa assertiva é demarcada por contextos 

políticos, que, por sua vez, implicam as configurações das finanças públicas. As 

relações intergovernamentais para a gestão, o planejamento e o financiamento da 

educação inserem-se dentro do contexto do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, quando é proposta a assinatura de termos de compromisso após a 

sistematização do PAR. 

Ao assinarem o termo de compromisso do Plano de Metas Todos pela 

Educação, os Estados e Municípios assumem responsabilidades mediante ações que 

serão assistidas tecnicamente por programas federais, financeiramente pela União 

ou, ainda, ações de responsabilidades somente do Município ou do Estado. Essas 

responsabilidades assumidas para o planejamento, a gestão e o financiamento da 

educação assistidos pela União inserem-se no contexto de relações 

intergovernamentais, no entanto, contribuem para diminuir os espaços de autonomia 

dos Estados e Municípios no que se refere à formulação das políticas, tornando-os 

meros executores das políticas federais e não mais reservando poderes específicos 

para as unidades federativas. 

O planejamento deve se constituir em um processo contínuo de reflexão e de 

análise, pois envolve um conjunto de opções que conjugam componentes técnicos e 

políticos. Segundo Matus (1998), os gestores públicos devem levar em consideração 

pelo menos três aspectos articulados e interdependentes ao fazerem um 

planejamento, quais sejam: refletir sobre o projeto que se deseja alcançar, sobre a 

governabilidade perante os demais atores e sobre a capacidade de execução, 

envolvendo recursos financeiros e técnicos.   

Esses aspectos evidenciados por Matus (1998) não foram considerados, em 

essência, pela União, quando propôs a sistematização do PAR pelos Estados e 

Municípios. Mesmo que a coordenação da União seja necessária para a superação 

das limitações provenientes das desigualdades financeiras, técnicas e de gestão que 

impactam na capacidade de os governos subnacionais proverem políticas públicas 

(ABRUCIO, 2010), a autonomia dos sistemas federal, estaduais e municipais de 
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ensino é uma expressão legal no setor educacional, além de uma orientação de uma 

organização em regime de colaboração entre esses sistemas (FARENZENA, 2012).  

 Foi o Ministério da Educação que formulou a base de dados que gera as ações 

e subações, uma vez que o PAR foi concebido na União, mas sua execução é 

descentralizada. Entretanto, há uma coordenação direta do centro que estabelece as 

ações que são priorizadas para assistir técnica ou financeiramente. Ainda, o MEC, 

juntamente com o CONSED e a UNDIME, segundo a secretária de educação básica 

do MEC, formulou o desenho do PAR e acompanha a evolução do IDEB.  

Quanto à decisão para a formulação do PAR ter sido coletiva com as entidades 

educacionais, a presidente nacional da UNDIME ressalta: 

 

 

Não houve pactuação para se começar o instrumento PAR, quando foi 
para apresentar o PDE, no palácio do governo, todo mundo ficou 
surpreso. Não houve pactuação entre a UNDIME e o CONSED. O PAR 
foi decido e nós tivemos que fazer adesão. Não houve uma mesa para 
dizer que iriam fazer assim. Como sempre nós vamos para ouvir o que 
estava decido, não foi para decidir, elaborar. (PRESIDENTE 
NACIONAL DA UNDIME) 

 

  A fala da presidente nacional da UNDIME revela que a adesão, tanto ao PDE 

quanto ao PAR, foi imposta e não negociada no sentido da construção coletiva. Dessa 

maneira, a elaboração do PAR, pelos entes federados, não significou uma ação ativa 

dos sujeitos, pois a União, mediante o MEC, não levou em consideração o princípio 

da subsidiariedade, conforme explicitado por Costa (2010). Esse princípio estabelece 

responsabilidades a todos, de uma comunidade política, pelas decisões, pois são 

afetados diretamente por elas. Essas decisões deverão ser coletivas e respeitadas de 

acordo com outro princípio, que é o do pluralismo político, o qual garante liberdade e 

igualdade dentro de um mesmo território a duas ou mais comunidades políticas 

autônomas (mas não soberanas). 

   O conjunto de informações supracitadas contradiz a fala da secretária de 

educação básica do MEC, quando ressalta que o CONSED e a UNDIME foram 

convidados a participar da elaboração do PAR. Sendo assim, nessa visão, o MEC 

estabeleceu relações intergovernamentais com as entidades educacionais e com os 

representantes dos Estados e Municípios, embora a entidade que representa o 

executivo não tenha sido convidada a fazer parte dessa elaboração.  
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Houve um acordo entre a União, Municípios e Estados através do 
CONSED e da UNDIME, porque sem o CONSED e a UNDIME, o MEC 
não conseguiria, porque eles são articuladores dessa mesa tripartite 
com Estados, Municípios e a União. Então o tempo inteiro eles 
participaram dessa articulação para a elaboração do PAR. 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 
 

 
A pactuação estabelecida entre o MEC, a UNDIME e o CONSED, conforme a 

entrevista, contou ainda com a colaboração de outras entidades educacionais, como 

o UNICEF, a OEI e o CENPEC, para pensar o instrumento do PAR.  

Tinha um grupo de pessoas da UNESCO, da UNDIME, do CONSED, 
do UNICEF, do MEC, FNDE, da OEI, do CENPEC que é o 3º setor. 
Era um grupo grande que se reuniu e pensou no instrumento que teria 
que fazer uma avaliação nas quatro dimensões e ao mesmo tempo 
que fizesse uma reflexão da situação dos Municípios, suas fragilidades 
para que eles não precisassem pegar o avião para conversar com o 
MEC. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 

 
A fala da secretária de educação básica do MEC é contradita pela 

presidente nacional da UNDIME e secretária municipal de educação, que 

menciona que não houve diálogo nem debates em torno da construção do PAR, 

afirmando que, mesmo sendo convidada inúmeras vezes para reuniões do GT das 

capitais e grandes cidades41, enquanto secretária municipal, não participou de 

nenhuma construção coletiva com essa finalidade. 

 
Quanto ao GT das capitais e grandes cidades, nós íamos para ouvir, 
para ser comunicada, não fomos para decidir, não teve debate para 
construção coletiva do PAR, como, por exemplo, houve nas CONAES. 
O PAR foi uma decisão interna do MEC e não surgiu das reuniões do 
GT. Nos GTs das grandes cidades não havia momento para elaborar 
propostas, não, não havia oficinas, para a discussão prévia em cada 
território. (PRESISDENTE NACIONAL DA UNDIME). 

 
Também enquanto presidente nacional da UNDIME, a entrevistada afirma 

que tinha muito acesso ao MEC em relação à realização de outras atividades, mas 

não para discutir o PAR. 

 

                                                           
41 Grupo de Trabalho criado em julho de 2007 que reúne os dirigentes de todas as capitais e municípios 
brasileiros com mais de 150 mil habitantes, objetivando discutir, refletir, propor e difundir estratégias e 
políticas para se garantir uma educação básica de qualidade para todos (<www.mec.gov.br>). 
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Nós, enquanto Secretaria de Educação do Município de Natal, 
tínhamos muito acesso ao MEC porque eu era presidente nacional da 
UNDIME. O acesso era enquanto direção da UNDIME, eu fiz parte de 
muitas comissões, entre elas, a Comissão Intergovernamental do 
FUNDEB. Nós tínhamos reuniões com o Ministro da Educação.  
(PRESIDENTE NACIONAL DA UNDIME). 

 
Essa prática de incumbir os Estados e Municípios a executarem uma política 

pensada na esfera central está de acordo com a visão de descentralização, com base 

na qual o poder central é mantido e apenas o já decidido é executado localmente. 

Essa visão e prática de descentralização diferem da não centralização do poder 

teorizada por Elazar e Watts (2011).  

Apesar da representação do CONSED e da UNDIME, ambas entidades sem 

fins lucrativos que representam, respectivamente, os dirigentes estaduais e os 

dirigentes municipais de educação, os prefeitos e governadores somente foram 

“convidados” a assinar o termo Compromisso Todos pela Educação depois que o PAR 

tinha sido criado, estabelecendo, em documento, o regime de colaboração entre a 

União, os Estados e os Municípios.   

A despeito da pactuação entre os entes federados, somente muito depois da 

sistematização do PAR pelos Municípios e Estados é que foi criado um comitê gestor 

em âmbito nacional, conforme a Lei n. 12.695/2012, que tem representatividade dos 

dirigentes estaduais e municipais de educação, a partir de suas entidades, o CONSED 

e a UNDIME. Segundo o Art. 3º da Lei:   

 

Fica instituído o Comitê Estratégico do PAR, no âmbito do Ministério 
da Educação, com o objetivo de definir, monitorar e revisar as ações, 
programas e atividades que serão objeto de apoio técnico ou 
financeiro da União, assegurada a representação do Conselho 
Nacional de Secretários de Estado da Educação (CONSED) e da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), na 
forma de regulamento. 
 

Esse comitê gestor possibilita, teoricamente, a representação dos interesses 

das partes no centro do processo de definição, monitoramento e revisão de ações, 

programas e atividades que terão apoio técnico ou financeiro da União. Com a 

formulação tardia desse comitê, houve prejuízo nas RIGs, conforme relata a 

presidente nacional da UNDIME e secretária municipal de educação, que 

confirma não ter tido espaço de diálogo para a elaboração do PAR.  
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Em uma perspectiva de descentralização, o que deve ser executado localmente 

é decidido no poder central. A secretária de educação básica do MEC afirma que, 

sem o CONSED e a UNDIME, o MEC não conseguiria fazer com que os Municípios e 

Estados elaborassem o PAR. Essa afirmativa subjaz uma centralização da União 

mediante o MEC, que, mesmo tendo se relacionado intergovernamentalmente com os 

entes, não lhes permitiu a escolha da elaboração ou não do PAR. Dessa maneira, as 

ações e subações do PAR não puderam ser alteradas e já estavam programadas de 

acordo com o resultado do diagnóstico, preestabelecido pela equipe técnica de 

elaboração nacional.  

  Essa assertiva pode ser confirmada pela coordenadora de elaboração do 

PAR, quando relata: 

 

 
A gente seguia as questões levantadas pelo PAR. Caso não se tivesse atingido a meta do 
PME se colocaria no PAR, porque as questões são em cima do que não foi resolvido antes. 
Já fazia pergunta que levava a construir a ação, mesmo que estivesse estabelecido em outro 
planejamento teria que colocar porque o diagnóstico levava a isso.  (COORDENADORA DE 
ELABORAÇÃO DO PAR). 
  Quanto à coordenação de tarefas, a falta de uma estrutura de 

acompanhamento das ações com amplitude, que é o PAR, pode comprometer o 

processo ou o sucesso do programa, conforme aponta a secretária de educação do 

Município de Natal. 

 

 
O PAR de Natal ficou organizado com ações para serem executadas 
pela gestão posterior, quando chegamos de volta quatro anos depois, 
os técnicos da secretaria não sabiam do PAR. Passamos três meses 
de discussão para reelaborar o PAR, com representantes de todos os 
setores da secretaria. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE NATAL). 

   
 
  Embora o MEC tenha criado o PAR como um instrumento de planejamento 

municipal para perpassar governos, contribuir para que houvesse uma continuidade 

das políticas e programas do PDE e, ainda, facilitar que a União realizasse a 

coordenação federativa, no Município de Natal isso não aconteceu a contento, haja 

vista a coordenação federativa necessitar ser negociada a partir do diálogo, ou seja, 

de uma gestão democrática em que o MEC exerça o papel de coordenador e 

articulador, envolvendo os entes federados nas ações do plano, sobretudo quando 
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perpassa gestões. Ao ser questionada sobre a contribuição do PAR para que a União 

conseguisse fazer a coordenação federativa, a secretária de educação básica do 

MEC afirmou que o MEC 

 
aprendeu na prática fazer a coordenação federativa. O MEC começou 
a ver que tinha que sair de seu trono e ir para a base. Primeiro 
começamos a trabalhar com os secretários municipais mediante a 
UNDIME. Então o MEC começou a conversar de forma não 
hierárquica e sim de igual para igual mediante o PAR. O MEC teve que 
abaixar e o Município subiu. Aí começaram a trabalhar de igual para 
igual. Então fez o PAR para identificar as necessidades e as 
necessidades se transformarem em política pública e o MEC foi 
aprendendo a encarar a dificuldade municipal. (SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 
 
 

 

As RIGs são consideradas essenciais no modelo de federalismo cooperativo 

para a implementação de políticas públicas. A existência ou não de interações é o que 

define se o federalismo é do tipo competitivo ou do tipo cooperativo. No entendimento 

de Elazar e Watts (2011), Sano (2008) e Souza (1999), o federalismo apresenta como 

característica a combinação entre autonomia e interdependência e se fortalece 

mediante as RIGs e os entes federados.  

Sendo assim, de acordo com a afirmação da secretária de educação básica 

do MEC, as interações, ou seja, as RIGs, foram consideradas na definição da criação 

do PAR, conforme o que está posto na CF de 1988, no Art. 211, quando é ressaltado 

que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino” (EC 14/96 e EC n. 53/2006 e EC n. 59/2009). 

 

 

Primeiro começamos a trabalhar com os secretários municipais 
mediante a UNDIME, então percebemos que não tínhamos equipe 
suficiente para chegar em todos os 1.242 Municípios. Então fizemos 
acordo com as universidades através da extensão, com alunos de 
mestrado, de administração e gestão pública, as UES recebiam 
recursos do MEC e iam para os Municípios para ajudar na elaboração 
do PAR e depois para o monitoramento. E os secretários dos 
Municípios prioritários passaram a compor um grupo que teve uma 
atenção maior. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 
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As RIGs são relevantes e necessárias no modelo de federalismo cooperativo. 

Segundo Wright (1988), a intensidade e a regularidade dos contatos entre as 

autoridades governamentais fortalecem a cooperação, principalmente a partir da 

periodicidade desses contatos dentro de espaços de negociação. Além disso, são 

importantes mecanismos de acompanhamento e avaliação das políticas. A fala da 

coordenadora de planejamento da SME, abaixo, ressalta a periodicidade dos 

contatos entre os entes federados em um período anterior à criação do PAR: 

 

Havia muitas reuniões em Brasília. Existia o GT das grandes cidades. 
Nos anos de 2006, 2007 tinham muitas reuniões, quase mensal, as 
idas a Brasília eram muito constantes, todas as questões de 
pactuações eram muito fortes, naquele ano o desenho das políticas 
era discutido nessas reuniões, o que estava mudando no cenário 
educacional. Os municípios eram ouvidos, as dificuldades dos 
municípios. Por exemplo, quando foi constatado que os terrenos dos 
Municípios para a construção das creches não tinham dominialidade. 
O MEC amarrou que só enviava dinheiro com dominialidade, então foi 
se ajustando muita coisa naqueles encontros a partir das dificuldades 
dos Municípios.  (COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SME). 
 

 

A intensidade e a regularidade dos contatos também são de fundamental 

importância na formulação e na avaliação das políticas públicas, estabelecendo uma 

dinâmica de disputas que permitem às unidades subnacionais influenciar as decisões 

do centro e fortalecer as decisões dos Estados e Municípios. Esses contatos também 

servem para diminuir a sobreposição ou ausência de ações entre a União, os Estados 

e os Municípios, que leva à competição entre as esferas de governo na definição de 

quem seria o responsável pela oferta dos serviços. 

Ao constatar que a sua equipe de consultores não daria conta de assessorar os 5.560 

Municípios na elaboração de seus PARs, o MEC convidou as universidades públicas 

para se envolverem nesse trabalho de consultoria. Nos Municípios que já tinham 

elaborado o PAR, as equipes das universidades somente foram monitorar algumas 

ações, como foi o caso do Município de Natal. Segundo a coordenadora que 

acompanhou a execução do PAR do Município de Natal,  

 
O monitoramento foi feito pelo um grupo das Universidades Federal e            
Estadual do RN, e eu digo que o grupo que veio não contribuiu muito, 
não tinha experiência. Nós tínhamos muita experiência em 
planejamento, o grupo não contribuiu porque nós fizemos o PAR e 
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fomos capacitados diretamente pelo MEC. (COORDENADORA QUE 
ACOMPANHOU A EXECUÇÃO DO PAR). 

 
A fala acima revela que, ao contrário de Municípios que demonstram uma série 

de dificuldades estruturais e técnicas para elaborar o PAR ou operacionalizar políticas 

educacionais, por causa, por exemplo, da insuficiência ou do despreparo de pessoas 

nas secretarias municipais, da falta de infraestrutura física das secretarias ou, ainda, 

da desarticulação entre o órgão central e as escolas, no Município de Natal não havia 

essa limitação, pois existia uma capacitação de servidores da SME para a elaboração 

do PAR e, diante disso, a equipe que veio das universidades para monitorar o PAR 

não contribuiu a contento. 

  O financiamento das políticas públicas é outro aspecto considerado por Wright 

(1988) como característica das RIGs. A preocupação com questões relacionadas ao 

financiamento dessas políticas e ao grau de comprometimento da equalização fiscal, 

isto é, à capacidade administrativa e financeira dos entes federados, pode limitar o 

sucesso na implementação e na execução das políticas. Quando a presidente 

nacional da UNDIME afirma “eu fazia parte de uma Comissão Intergovernamental do 

FUNDEB”, realça a preocupação do MEC com o financiamento da educação. No 

entanto, é explicitado pela secretária de educação do Município de Natal que 

“infelizmente a execução do PAR está sendo frustrante, porque só conseguimos 

financiar equipamentos para as escolas”. 

 Essa característica das RIGs coaduna-se com o princípio do federalismo, que é 

o da equidade federativa proposta por Costa (2010), significando a garantia de 

padrões mínimos de auxílio para as comunidades e os indivíduos que nelas habitam 

com a finalidade da segurança dos direitos constitucionais. Desse modo, a assistência 

técnica e financeira da União precisa ser capaz de suprir as necessidades de Estados 

e Municípios, tendo um efeito redistributivo, oferecendo garantias de equidade e 

melhoria da qualidade da educação. 

Farenzena (2012) refere-se ao apoio técnico e financeiro da União não como 

mero apoio, mas como capaz de 

 
suplementar as capacidades estaduais e municipais, bem como 
oferecer recursos  técnicos e financeiros que tenham poder e efeito 
redistributivo, com a baliza de oferecer garantias colocadas num 
patamar elevado; equidade e padrão de qualidade da educação 
(FARENZENA, 2012, p. 14). 
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Ao encontro dessa assertiva, a destinação de assistência financeira para os 

Estados e Municípios é disposta somente após a assinatura do termo Compromisso 

Todos pela Educação. A partir da assinatura desse termo, há uma possibilidade da 

referida assistência para infraestrutura e compra de equipamentos para as escolas. A 

esse respeito, Farenzena (2012) conclui que a equidade e o padrão de qualidade são 

os parâmetros para avaliar o cumprimento ou não da responsabilidade da União no 

setor educacional. 

 Essa responsabilidade da União no setor educacional também se relaciona 

com outra característica das RIGs teorizada por Wright (1988), que é a importância 

de ações e atitudes das autoridades governamentais, ou seja, as opções políticas na 

implementação das políticas públicas definem o seu sucesso ou não, como ressalta a 

coordenadora que acompanhou a execução do PAR no Município de Natal.  

 

 
O MEC deveria ter chamado o secretário municipal à responsabilidade 
do PAR. Quando eu conversava com o técnico do MEC que 
acompanhava o PAR em nível nacional que o programa não estava 
acontecendo no Município de Natal, ele falava que não podia fazer 
nada. Então a gestão posterior da secretaria de educação de Natal 
não deu a mínima importância ao PAR, é como se uma política do 
governo anterior não importasse para o posterior, quer seguir uma 
outra política, então há uma descontinuidade muito forte das políticas, 
e no Município de Natal aconteceu isso, a gestão foi um desastre. 
(COORDENADORA QUE ACOMPANHOU A EXECUÇÃO DO PAR). 

 
Nessa perspectiva, o PAR foi entendido como planejamento de governo, e não 

de Estado, uma vez que não foi levada em consideração a continuidade das políticas 

públicas como algo essencial no modelo de federalismo cooperativo. A 

descontinuidade das políticas públicas no Brasil é uma regra, e não uma exceção que 

dificulta que a União realize a coordenação federativa.  

Essa descontinuidade e a falta de coordenação federativa atrapalham a 

destinação de recursos, pela União, para a educação básica. A esse respeito, 

Farenzena (2012) aponta que há uma insuficiência para implementar políticas 

universalizantes que tenham resultados redistributivos, havendo nas focalizações 

efeitos compensatórios, pois, segundo a autora, a União está distante de oferecer 

garantias efetivas de equidade e padrão de qualidade na educação, ainda que tenha 

elevado timidamente os recursos destinados à educação básica.  
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A trajetória mais recente da (re)distribuição dos gastos federais em 
educação básica e de uma evolução positiva no montante de recursos, 
nos critérios de repartição e inserção na coordenação federativa, mas 
ainda bastante aquém de efetivar os objetivos traçados para as 
funções supletiva e redistributiva da União por meio da assistência 
técnica e financeira aos governos subnacionais (FARENZENA, 2012, 
p. 14). 

 
 

Portanto, mesmo que o PAR tenha possibilitado a reflexão e o exercício do 

planejamento às equipes municipais, muitas delas, principalmente de Municípios 

pequenos, de modo geral desprovidos de recursos técnicos e financeiros, encontram 

dificuldades para compreendê-lo como instrumento de planejamento local (OLIVEIRA, 

2014, p. 173), bem como para entender que, como planejamento, necessita ser 

monitorado e avaliado para que suas ações efetivem-se, sem desconsiderar 

obviamente as capacidades políticas institucionais e técnico-administrativas, além dos 

recursos financeiros disponíveis. 

Quando indagada se houve dificuldades na elaboração do plano, a 

coordenadora de elaboração do PAR responde de forma afirmativa, citando como 

mais impactantes os problemas operacionais no momento do preenchimento do PAR, 

como também o tempo, o qual, segundo ela, foi muito curto. 

 

 
Tivemos dificuldade por causa do sistema e do tempo. O PAR foi muito 
estruturado, mas quando colocava no sistema precisava de muitos 
ajustes, gerava algumas ações contraditórias. Outra dificuldade foi o 
tempo, porque nós fomos o segundo Município do Brasil a elaborar o 
PAR, nós trabalhamos muito. E aí mandamos sem revisão por causa 
do tempo. (COORDENADORA DE ELABORAÇÃO DO PAR). 

 

Ainda sobre a elaboração do PAR, a coordenadora de planejamento da SME 

confirma o pouco tempo e justifica que, devido a demandas do Município, não foi 

possível ficar na coordenação do instrumento. 

 

 
Estávamos construindo a agenda dos cem dias, então a UNDIME fazia 
muita mobilização nisso, foi a época, por exemplo, na SME, da 
transição das creches da SEMTAS para a Educação, é por isso que 
eu não fiquei nessa coordenação do PAR. Eu, como coordenadora do 
planejamento da SME, não fiquei, mas teve representação do 
departamento de gestão, de ensino, representação externa, do 
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conselho municipal. A formatação do PAR foi muito puxada. Ainda 
tinha muita pressão com a promotoria pressionando sobre a 

absolvição das creches. (COORDENADORA DE PLANEJAMENTO 

DA SME). 
 

As políticas públicas, os planos e as ações do governo Lula, fundados no 

princípio constitucional do regime de colaboração (Art. 211 da CF), avançaram na 

articulação do todo nacional, com visão sistêmica, ao criar o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE).  No entanto, o diálogo e as negociações entre 

os entes federados sofreram limitações diante da falta da institucionalização do 

sistema nacional para disciplinar o regime de colaboração e avançar nessa 

construção.  

Para que as políticas públicas sejam de fato um avanço na qualidade do ensino 

no país, é necessário estabelecer RIGs entre os entes federados, tanto na definição 

quanto na execução dessas políticas, a fim de facilitar que a União coordene-as, não 

sobrepondo ações, mas negociando com os demais entes e realizando a equalização 

fiscal.   

O PAR busca estabelecer uma cultura organizacional firmada nos princípios da 

gestão estratégica e do controle de qualidade numa concepção gerencial e orientada 

para a racionalização, a eficiência e a eficácia dos sistemas de ensino, como afirma a 

coordenadora de planejamento da SME. 

 

 
O PAR é um instrumento de controle, é uma ferramenta de 
planejamento, de controle, de acompanhamento do MEC. O PAR dá 
conta disso muito bem, porque a lógica antes era diferente, era com 
convênio. Os PTAs eram feitos nos gabinetes, escrevia o 
planejamento sem interação.  (COORDENADORA DE 
PLANEJAMENTO DA SME). 

 
Por outro lado, consideramos que o PAR visa o planejamento, por parte dos 

Estados e Municípios, para que o governo federal possa financiar os programas 

federais organizados no Plano de Desenvolvimento da Educação, conforme relata a 

coordenadora de elaboração do PAR de Natal. 

                                    

O PAR, se for bem acompanhado e executado, é um bom instrumento 
de planejamento porque é um planejamento muito bem pensado, eu 
acho que tudo bem planejado facilita muitas coisas. Até para o 
acompanhamento quando algo é construído fica mais fácil. Outra coisa 
é o compromisso, acompanhar uma ação com metas, precisa de um 
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acompanhamento sistemático, e a rotina da educação às vezes se 
dispersa e às vezes as coisas não ficam sistematizadas, mas tivemos 
reuniões muito proveitosas para ver a equipe que iria acompanhar. 
(COORDENADORA DE ELABORAÇÃO DO PAR).  

 

A secretária de educação básica do MEC defende que o PAR contribui com 

a gestão local por impulsionar o Município a realizar a avaliação da sua situação a 

partir do IDEB: 

 
Provoca os Municípios a fazerem avaliação da sua situação porque o 
PAR ajuda no planejamento, mas ajuda na avaliação também. Muitos 
Municípios que melhoraram muito de 2005 a 2009, quando 
entrevistado pelo UNICEF, disseram que o que levou a melhoria deles 
foi a criação do IDEB, foi mediante o IDEB, conhecendo o IDEB, que 
eles começaram a se empenhar nas ações do PAR e assim melhorar 
o IDEB. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC).  

   

 
Nesse sentido, o PAR contribui para que a União consiga fazer a coordenação 

federativa mediante regulação pelo IDEB, buscando atender às necessidades dos 

Municípios e Estados a partir das transferências voluntárias, impulsionando, assim, 

mesmo que ainda embrionariamente, as relações intergovernamentais na federação 

brasileira. A fala abaixo, da secretária de educação básica do MEC, confirma essa 

assertiva: 

 
A CF de 1988 dá aos Municípios uma série de deveres e poderes, mas 
não deu recurso suficiente e o Município executa o que a CF manda. 
E para fazer a política tem que articular com os Estados e Municípios, 
e o MEC, com o PAR, fez com que a União conseguisse planejar suas 
ações. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC).  

 
 

  Ainda sobre a coordenação federativa, a presidente nacional da UNDIME e 

secretária municipal de Natal afirma que o PAR contribui para que a União consiga 

fazer essa coordenação: “O MEC passou a ter uma fotografia mais real das 

necessidades dos Municípios”. Quando questionada se o PAR ajudava na 

organização das redes municipais, relatou: 
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O PAR é um instrumento riquíssimo, contribui para a organização da 
rede. Tem o lado positivo para organização dos Municípios, porque 
antes os Municípios que tinham dificuldade de fazer os PTAs, quem 
tinha dificuldades de fazer bons projetos para o financiamento via 

FNDE não conseguia recursos. (PRESIDENTE NACIONAL DA 

UNDIME/SECRETÁRIA MUNICIPAL). 

 
 

Ao analisarmos as falas das entrevistadas, constatamos que os pontos de vista 

da representante do MEC e da representante da UNDIME divergem quanto ao 

estabelecimento de RIGs para o desenho do PAR pelo MEC. Conforme explicitado, a 

representante do MEC afirma que as entidades educacionais, como o CONSED e a 

UNDIME, além de outras, formaram um grupo que ajudou na formulação do PAR, 

referindo-se que houve um acordo firmado entre essas entidades para que Municípios 

e Estados elaborassem o PAR. Todavia, a representante da UNDIME no nível 

nacional declara que essa pactuação não existiu. O MEC, conforme relata, somente 

convidou as entidades para comunicar sobre o PAR, defendendo o mesmo 

posicionamento quando se refere ao lançamento do PDE. Segundo essa 

representante, foi uma surpresa para todos o lançamento do referido Plano. 

Apesar de alguns entrevistados reconhecerem limites quanto à elaboração do 

PAR, todos são unânimes em afirmar que ele é um instrumento de planejamento 

importante para as redes públicas municipais, pois permite a avaliação, mediante o 

diagnóstico e a projeção de ações que devem ser monitoradas pela equipe do comitê 

local. Na opinião dos entrevistados, exceto da representante do MEC, houve uma 

limitação em encontrar pessoas que quisessem se responsabilizar pelas ações, talvez 

por causa do reconhecimento de que no Brasil há uma descontinuidade das políticas, 

principalmente quando uma nova gestão assume o poder de um Município, ou melhor, 

de uma secretaria municipal de educação. 

De acordo com a coordenadora que acompanhou a execução do PAR no 

Município de Natal, essa situação foi confirmada, uma vez que a nova gestão não se 

interessou em implementar o PAR nem o reconheceu como um planejamento 

importante da rede municipal; portanto, segundo ela, “não houve vontade política” 

para essa implementação.  

Essa não “vontade política” acarretou prejuízos para a rede municipal, tendo 

em vista que não conseguiu implementar as ações estabelecidas no PAR municipal. 



123 
 

Isso pode ser confirmado quando analisamos o PAR posteriormente e encontramos 

muitas ações que se repetem por esse motivo. 

Desse modo, reconhecemos que a não implementação das ações na rede 

municipal de ensino foi consequência da não interferência da União, ou melhor, da 

sua falta de coordenação no Município. Essa realidade é revelada pela coordenadora 

de acompanhamento do PAR, que afirma que procurou várias vezes o MEC e 

denunciou que o PAR no Município não estava acontecendo. 

 

 

 

4.2 O PAR E SUA ORGANIZAÇÃO: DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO 
 

 

  
De acordo com o documento do MEC que orienta a base legal e a organização 

metodológica do PAR, esse plano é formado por quatro dimensões, a saber: Gestão 

Educacional; Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; 

Práticas Pedagógicas e Avaliação; e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

Além disso, cada dimensão é composta de indicadores e cada indicador gera ações 

e subações. 

 

Dimensão 1 Áreas 

 

 

 

 

Gestão Educacional 

Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos 

sistemas de ensino 

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, permanência e conclusão na 

idade adequada 

Comunicação com a sociedade 

Suficiência e estabilidade da equipe escolar 

Gestão de finanças  

Dimensão 2 Áreas 
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Formação de 

Professores e de 

Profissionais de Serviço 

e Apoio Escolar 

 

Formação inicial de professores da educação básica 

Formação continuada de professores da educação 

básica 

Formação de professores da educação básica para 

atuação em educação especial/ escola do campo/ 

comunidade quilombola ou indígena 

Formação de professores da educação básica para 

cumprimento da Lei 10.639/03 

Formação de profissionais de serviço e apoio escolar 

Dimensão 3 Áreas 

 

 

Práticas Pedagógicas e 

Avaliação 

Elaboração e organização das práticas pedagógicas   

Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo para 

assistência individual/coletiva aos alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem 

Dimensão 4 Áreas 

 

 

Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos  

  

 

Instalações físicas gerais  

Integração e expansão do uso de tecnologias da 

informação e comunicação na educação pública 

Recursos pedagógicos para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que considerem a diversidade das 

demandas educacionais 

Quadro 2 – Dimensão e áreas do PAR 2007/2011 
Fonte: Disponível em: <www.mec.gov.br>. 
 

Segundo a lógica do PAR, as ações nele pontuadas são consideradas boas 

práticas do ponto de vista do planejamento e da gestão pública, pois estão focadas 

no ensino e na aprendizagem. No entanto, para a materialização das ações, há a 

necessidade de parcerias entre os sistemas de ensino, ou seja, do regime de 

colaboração, para que sejam implementadas e viabilizadas.  

O trabalho de elaboração do PAR divide-se em duas etapas: a primeira 

corresponde à aplicação do instrumento diagnóstico da situação educacional na rede 

municipal e a segunda diz respeito à sistematização do PAR com suas ações e 

subações. Na etapa de diagnóstico, a coleta de informações e o seu detalhamento 

deverão ser obtidos a partir da discussão conjunta entre os membros da equipe 

http://simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/planoTrabalho&acao=A&tipoDiagnostico=arvore
http://simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/planoTrabalho&acao=A&tipoDiagnostico=arvore


125 
 

técnica local, cuja composição deverá contemplar a presença dos seguintes 

segmentos: dirigente municipal de educação; técnicos da secretaria municipal de 

educação; representante dos diretores da escola; representante dos professores da 

zona urbana; representante dos professores da zona rural; representante dos 

coordenadores ou supervisores escolares; representante do quadro técnico-

administrativo das escolas; representante dos conselhos escolares; representante do 

Conselho Municipal de Educação (quando houver). O Município pode ainda convidar 

outros segmentos que considerar importantes para integrar essa equipe, como, por 

exemplo, um técnico da Secretaria de Planejamento da prefeitura municipal, um 

representante da rede estadual de educação etc. (BRASIL, DOCUMENTO DE 

ORIENTAÇÃO DO PAR, 2010). 

O diagnóstico para a elaboração do PAR é organizado a partir de informações 

compiladas no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 

Ministério da Educação (SIMEC) – Módulo PAR. Essas informações estão 

organizadas em dados demográficos e educacionais e na legislação, conforme 

pontuado abaixo:  

 

1 Dados demográficos e educacionais:  
 

 Informações sobre o município (população, Produto Interno 
Bruto, Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de 
Desenvolvimento da Infância, taxa de analfabetismo).  

 Taxa de Escolarização Líquida no Município.  

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

  Resultado da Prova Brasil – Rede Estadual no município.  

  Resultado da Prova Brasil – Rede Municipal.  

 Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.  

  Número de escolas por Etapa de Ensino – Rede Estadual no 
município.  

 Número de escolas por Etapa de Ensino – Rede Municipal.  

 Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Rede 
Estadual no município.  

 Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Rede 
Municipal.  

 Número de Escolas por Modalidade e Etapa de Ensino – Rede 
Estadual no município.  

 Número de Escolas por Modalidade e Etapa de Ensino – Rede 
Municipal.  

 Matrículas por Modalidade, Etapa e Turno – Rede Estadual no 
município.  

 Matrículas por Modalidade, Etapa e Turno – Rede Municipal.  

 Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino – Rede 
Municipal.  
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 Condições de Atendimento – Diurno – Rede Estadual no 
município.  

 Condições de Atendimento – Diurno – Rede Municipal.  

 Condições de Atendimento – Noturno – Rede Estadual no 
município.  

 Condições de Atendimento – Noturno – Rede Municipal.  

 Taxas de Rendimento – Rede Estadual no município.  

 Taxas de Rendimento – Rede Municipal.  

 Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo – Rede Estadual 
no município.  

 Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo – Rede Municipal.  
 

2 Legislação – Bases Legais  

 

 Segundo o documento orientador do MEC, a base legal para subsidiar a 

elaboração do PAR inclui o Plano Nacional de Educação (2001/2010), os planos 

estaduais e municipais, o Plano de Desenvolvimento da Educação e a Resolução do 

FNDE n. 29, de 20 de junho de 2007. 

Na sequência, o documento de orientação do PAR pontua questões sobre as 

quatro dimensões (Gestão Educacional; Formações de Profissionais; Práticas 

Pedagógicas e Avaliação; e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos) que 

buscam a identificação das modalidades e níveis presentes na rede ou no sistema de 

ensino, bem como a participação dos Municípios nas avaliações externas. Em 

resumo, as questões pontuais são informações gerais acerca do sistema de ensino e 

de sua organização. 

Todas essas informações colhidas pelo instrumento do diagnóstico do PAR 

desencadeiam 52 indicadores com suas respectivas áreas, ações e subações. As 

ações e subações são geradas de acordo com o diagnóstico que recebe pontuações, 

segundo critérios preestabelecidos que correspondem a quatro níveis, a saber: 

Critérios de pontuação 4 – a descrição aponta que não serão necessárias 

ações imediatas, pois indica uma situação positiva. 

Critérios de pontuação 3 – a descrição mostra uma situação satisfatória, com 

mais aspectos positivos do que negativos, o que favorece o desempenho do indicador, 

sem que haja ações e subações. 

Critérios de pontuação 2 – a descrição aponta para uma situação insuficiente, 

com mais aspectos negativos do que positivos, sendo necessárias ações imediatas 

que poderão contar com apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 
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Critérios de pontuação 1 – a descrição apresenta uma situação crítica, no 

sentido de que somente existem aspectos negativos ou não há aspectos positivos, 

sendo necessárias ações imediatas que poderão contar com apoio técnico e/ou 

financeiro do MEC. 

É importante esclarecer que somente as pontuações 1 e 2 geram ações e 

subações no PAR 2007-2011 e que cada pontuação deve ser justificada e registrada 

de acordo com as demandas potenciais; além disso, há a necessidade da indicação 

de um responsável local por cada ação, cronograma e resultado esperado. Essas 

pontuações são consideradas insuficientes ou críticas e demandam prioridade por 

parte do sistema municipal de educação e de apoio do MEC em relação à assistência 

técnica e/ou financeira, por se tratar de indicadores prioritários que demandam ações 

urgentes.  

Após a finalização do diagnóstico, é sistematizado automaticamente o plano, 

contemplando as ações e subações para todos os indicadores que foram pontuados 

com 1 e 2, visando a um planejamento para atender a demanda da rede. O PAR, após 

a sistematização, é enviado para as equipes do MEC e do FNDE para uma análise 

técnica e/ou financeira. Logo após essa análise, são produzidos pareceres, enviados 

pelo próprio SIMEC com o resultado da análise.  

Com base nessa análise, e caso os pareceres sejam favoráveis, são firmados 

termos de cooperação entre o MEC e os dirigentes de Estados, Municípios e Distrito 

Federal para a implementação de ações de assistência técnica e financeira aos entes 

federados, de acordo com as normas constantes na Resolução/CD/FNDE n. 29, de 

20/6/2007, que estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a 

operacionalização da assistência financeira suplementar e voluntária a projetos 

educacionais, no âmbito do Compromisso Todos pela Educação, no exercício de 

2007. 

Esses termos de cooperação estabelecidos entre a União e os entes federados 

inserem-se na perspectiva das RIGs e são importantes para que a União exerça a 

coordenação federativa, com o objetivo de atingir melhorias na educação do país a 

partir do Plano de Desenvolvimento da Educação. 

 

 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/149-2007?download=768:resolucao-cd-fnde-n-29-de-20-6-2007
http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/149-2007?download=768:resolucao-cd-fnde-n-29-de-20-6-2007
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4.3 DIMENSÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL – INDICADORES DA ÁREA DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA: ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 
SISTEMAS DE ENSINO 

 

 

Ao fazermos uma análise de um programa governamental como o PAR, o qual 

se insere dentro da política educacional brasileira encabeçada pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), constatamos muita similaridade entre os 

aspectos priorizados nas recomendações dos organismos multilaterais que 

convergem nos eixos norteadores das reformas educacionais implantadas a partir da 

década de 1990 (gestão, formação, avaliação e financiamento).  

A constatação dessa similaridade concretiza-se a partir da análise, realizada 

anteriormente, da própria organização metodológica do Programa, como as 

dimensões: Gestão Educacional; Formação de Professores e de Profissionais de 

Serviço e Apoio Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos. Desse modo, o que pretendemos neste tópico é fazer a 

análise da dimensão 1, área da gestão democrática, de forma que possamos 

compreender a organização teórica e metodológica dessa área. Enfatizamos que o 

nosso foco de análise é apenas a dimensão da gestão educacional, área da gestão 

democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino. Essa área possui 

9 indicadores, conforme demonstra o Quadro 3: 

 

Área 1 Indicadores 

 

 

 

 

Gestão democrática: 

Articulação e 

Existência de conselhos escolares 

Existência, composição e atuação do Conselho 
Municipal de Educação 

Composição e atuação do Conselho de Alimentação 
Escolar 

Existência do projeto pedagógico nas escolas e grau 
de participação dos professores e conselho escolar 
na elaboração dos mesmos; de orientação da SME e 
de consideração das especificidades de cada escola 

Critérios para a escolha da direção escolar 
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Desenvolvimento dos 

Sistemas de Ensino 

 

Existência, acompanhamento e avaliação do Plano 
Municipal de Educação (PME), desenvolvido com 
base no Plano Nacional de Educação 

Plano de carreira para o magistério 

Estágio probatório efetivando os professores e 
outros profissionais da educação 

 Plano de carreira dos profissionais de serviço e apoio 
escolar 

Quadro 3 – Indicadores da área da gestão democrática  
Fonte: Disponível em: <www.mec.gov.br>. 

 

A dimensão da gestão educacional justifica-se pela importância dada aos 

processos de gestão instaurados no contexto histórico de redefinição da ordem 

econômica mundial e de reorganização do capitalismo, mediante a crise fiscal, social 

e política observada no final de 1960 e início de 197042.  

Essa crise mundial englobou os seguintes componentes que se inter-

relacionam: a) problemas de liquidez e instabilidades no mercado financeiro 

internacional em virtude das crises do petróleo, trazendo novos requisitos de 

integração competitiva, a exemplo da globalização; b) crise do Welfare 

State keynesiano, em virtude das dificuldades da manutenção da intervenção estatal 

na garantia do bem-estar e da estabilidade econômica e na efetivação de serviços 

públicos; c) ingovernabilidade: crise no financiamento do Estado, sobrecarga fiscal, 

excesso de demandas e crise de legitimidade (ABRUCIO, 2003). 

Diante da crise instaurada, o sistema capitalista passou a buscar formas de 

restabelecer o padrão de acumulação. Esse processo de reestruturação global da 

economia foi regido pelo ideário do neoliberalismo a partir de propostas de reformas 

administrativas em diversas áreas. Essas reformas constituíam uma tendência 

internacional que defendia que o desenvolvimento econômico garantiria, por si só, o 

desenvolvimento social. Seguiam, portanto, uma orientação economicista e 

tecnocrática, desconsiderando as implicações sociais e humanas dos processos e 

                                                           
42 Crises caracterizadas como uma crise do padrão de acumulação capitalista, cujas repercussões 
abrangeram dimensões econômica, social e uma necessidade de reorganização do Estado. Essa crise 
propaga-se durante os anos de 1980, incluindo recessão econômica, baixa taxa de crescimento, altas 
taxas de inflação e excessivos gastos sociais, afetando diretamente a organização das burocracias 
públicas (PEREIRA, 1998).  
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relações de produção a favor de relações de produção estabelecidas na exploração e 

alienação do trabalhador. 

Perante a reforma do Estado, o modelo weberiano43, segundo os ideólogos 

neoliberais, era considerado lento e muito apegado a normas e precisava ser 

modificado, propondo-se, então, a construção de uma nova burocracia44 (ABRUCIO, 

2003). Com menos recursos e mais déficit, a prioridade passou a ser o corte de custos, 

que significa na administração pública a redução de gastos com pessoal e a 

necessidade de aumentar a eficiência governamental para que a tornasse mais ágil e 

flexível (ABRUCIO, 2003). 

É, portanto, nesse contexto do debate a respeito do novo papel do Estado e da 

consequente busca por propostas alternativas de reformas administrativas, operadas 

sob a lógica do custo-benefício, que emergiu a temática da gestão do setor público 

como prática relevante para a reorientação dos sistemas produtivos, apoiada no que 

se convencionou chamar de Nova Gestão Pública (New Public Management). A nova 

gestão pública abarca conceitos próprios da gestão da iniciativa privada, tais como 

cidadania, participação, equidade e transparência, bem como temáticas próprias da 

gestão organizacional contemporânea, como responsabilidade socioambiental, 

eficiência, eficácia e qualidade. 

Assim, essa nova gestão pública está orientada para processos 

organizacionais que levem à efetividade da gestão pública, como: a) a redução do 

tamanho do setor público; b) a descentralização organizacional; c) a hierarquização 

horizontal-flexível; d) a desburocratização e a competência; e) a clientelização, 

imprimindo a ideia de clientes do serviço público para a população demandante, e não 

apenas de usuário; f) a avaliação permanente dos serviços prestados e do 

desempenho de servidores; g) as mudanças culturais dentro do serviço público. 

Essa lógica da nova gestão pública ou gerencial faz-se presente na dimensão 

da gestão educacional, área da gestão democrática. Ao analisarmos a área da Gestão 

Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, encontramos 

todos os seus indicadores convergindo para a modernização da gestão e da gestão 

                                                           
43 Organização guiada por procedimentos rígidos, forte hierarquia e total separação entre o público e o 

privado (ABRUCIO, 2003). 
44 O sentimento antiburocrático aliava-se à crença de que o setor privado possuía o modelo ideal de 
gestão e de que a burocracia deveria ser um corpo neutro e impessoal, mas com capacidade técnica 
(ABRUCIO, 2003). 
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democrática. A modernização da gestão é um dos eixos das reformas educacionais 

na década de 1990 que priorizaram o modelo gerencial: “[...] modernizar a gestão 

educacional em todas as instâncias, abarcando os níveis macro (ministérios), 

intermediário (secretarias estaduais e municipais de educação) e micro (escola) dos 

sistemas de ensino”, visto que a gestão passa a ser considerada uma “estratégia 

importante para garantir o sucesso escolar” (CABRAL NETO, 2009, p. 196-197).  

O conceito de gestão democrática e participativa encontra-se definido no Artigo 

206 da CF de 1988 e no Artigo 3º da LDBN de 1996. Em que pesem os paradoxos 

dos avanços e recuos de suas definições, bem como das defasagens entre definições 

e derivações práticas, a legislação brasileira concede aos educadores e à sociedade 

a base legal para exercer o controle democrático sobre os serviços educacionais 

prestados pelo Estado.   

A gestão democrática pode ser exemplificada pela ênfase dada aos colegiados 

diversos presentes dentro da dimensão da gestão educacional do PAR. Os 

colegiados, como Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares, Conselho 

de Alimentação Escolar, além das orientações às escolas da rede pública de ensino 

para elaboração do Projeto Político-Pedagógico com a participação da comunidade 

escolar, são dispositivos para uma prática de gestão democrática, mas, ao mesmo 

tempo, na perspectiva do gerencialismo, constituem-se arranjos institucionais 

promotores de accountability, objetivando maior eficiência da ação estatal (SOUZA; 

DUARTE; OLIVEIRA, 2013), que se traduz em dispositivos materiais legais e técnicos 

para o controle dos atores e para contribuir na regulação da União.  

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), conceitos de democracia e prática 

democrática precisam ser compreendidos e interpretados no interior dos diversos 

espaços, de forma que possibilitem o estabelecimento de um processo de gestão 

participativa sintonizado com os objetivos pedagógicos, políticos e culturais. Esse 

processo de gestão, incorporado aos princípios democráticos, constitui-se de 

aprendizado que se processa nas instituições sociais e se expressa mediante práticas 

políticas e culturais.  

Diante do exposto, a participação precisa ser assegurada mediante a instituição 

de tempos e espaços, em que os aspectos – objetos de decisões – possam ser 

conhecidos, discutidos, analisados, segundo as diferentes perspectivas dos sujeitos, 

assegurando-se condições de construção de consensos possíveis e negociados.  
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A possibilidade de participação dos diversos atores sociais na elaboração dos 

projetos político-pedagógicos das escolas, por exemplo, e em conselhos diversos 

confere à comunidade o direito, bem como a responsabilidade de participar das 

decisões e implementações do fazer pedagógico. Isso envolve negociações e 

conflitos, implicando a necessidade da incorporação dos conceitos de democracia e 

de prática democrática, visando o estabelecimento de um processo de gestão 

vinculado aos objetivos pedagógicos, políticos e culturais. 

A participação é, portanto, o principal meio de assegurar a gestão democrática 

das instituições, no entanto essa participação a que nos referimos é intencional, 

formando uma ação política a favor do fortalecimento do interesse público. Dessa 

maneira, para que se tenha o desenvolvimento de uma gestão democrático-

participativa, torna-se necessária a criação de estruturas e processos que permitam o 

envolvimento dos atores na tomada de decisões e nas modalidades de funcionamento 

da organização.   

Essas estruturas são os conselhos como órgãos colegiados, que objetivam 

fazer a ponte entre a sociedade e o Estado a partir de processos democráticos. O 

conselho é o lugar onde se delibera, significando espaço para a tomada de decisão, 

precedida de análise e debate sobre algo que é público, que cruza o interesse comum 

com a visibilidade necessária (CURY, 2006).   

Cury (2006, p. 50), utilizando-se do pensamento gramsciano de intelectual 

orgânico, aponta que “o conselho é o lugar onde a razão se aproxima do bom senso 

e ambos do diálogo público, reconhecendo que todos são intelectuais, ainda que nem 

todos façam do intelecto uma função permanente”. O autor conclui que essa é uma 

das razões a mais para que os conselhos, antes de órgão de deliberação, sejam órgão 

de consulta. 

Na área educacional, encontram-se preconizados por lei três tipos de 

conselhos de gestão no nível do poder municipal, com caráter consultivo e 

deliberativo, ligados ao poder executivo, quais sejam: o Conselho Municipal de 

Educação (CME), único que não dispõe de norma nacional específica com 

determinação de criação ou competência, sendo reconhecido pela Lei 10.172 

(BRASIL, 2001), que aprovou o Plano Nacional de Educação; o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), estabelecido pelo Art. 18 da Lei 11.947 (BRASIL, 2009); 

e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, instituído pela Lei 

11.494, no Art. 24 (BRASIL, 2007). Já no âmbito escolar, são destacados como 
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estratégias de gestão democrática os conselhos de escolas estabelecidos pela LDB 

9.394/96 e, ainda, os grêmios estudantis, a eleição de diretores e a autonomia 

delegada às escolas para elaborar seus projetos político-pedagógicos. 

Esses conselhos articulam-se com outros conselhos da esfera municipal como 

o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), estabelecido 

pela Lei 8.069, Art. 56 (BRASIL, 1990), e os conselhos tutelares (CONANDA), 

instituídos pelo Art. 10, da Lei 8.242 (BRASIL, 1991).   

 

 Indicador 1 – Conselhos Escolares 

 

Os conselhos escolares constituem espaços de participação e decisão da 

escola. Para tanto, são necessárias condições de reuniões periódicas e sistemáticas, 

bem como conhecimento prévio, por parte de seus membros, dos temas das 

discussões mediante a realização de assembleias gerais soberanas, que permite a 

possibilidade da participação de todos os segmentos da comunidade escolar para 

divulgação e avaliação de atividades desenvolvidas, tais assembleias devem contar 

com a presença da maioria dos representantes e todas as decisões devem ser 

registradas em atas (BRASIL, 2004). 

Nesse contexto, há um fato a ser considerado, o qual, segundo Gohn (2002), 

diz respeito à predominância do clientelismo e do fisiologismo nas relações entre 

governantes e entidades supostamente representativas da sociedade, posto que não 

existe uma garantia de que os representantes de tais entidades não sejam também 

representantes dos interesses dos governantes, que, muitas vezes, influenciam na 

composição dos órgãos colegiados, os quais devem ser mecanismos fiscalizadores 

das ações do poder público.  

 Realçando esse argumento, tal fato se deve à participação no Brasil ter sido 

limitada historicamente pela herança colonizadora portuguesa, fundada em um Estado 

centralizador construído sobre a fragilidade de uma sociedade civil desarticulada e 

patrimonialista no trato da coisa pública. São fenômenos que já existiam mesmo no 

período colonial e ainda se mantêm, embora redimensionados, a exemplo da 

distribuição de cargos que os governos federal, estaduais e municipais têm que 

realizar para assegurar a governabilidade, o que acarreta a diminuição de sua 

capacidade de coordenação estatal. 
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A esse respeito, Gohn (2002) enfatiza que muitos conselhos são espaços 

apenas virtuais e necessitam de condições e articulações. Dentre as condições 

necessárias, essa autora destaca: aumento efetivo de recursos públicos nos 

orçamentos e não apenas complementações pontuais de ajustes; os conselhos 

devem ser paritários não somente numericamente, mas também nas condições de 

acesso e de exercício da participação; deve-se criar pré-requisito mínimo para que um 

cidadão torne-se um conselheiro, principalmente no que se refere ao entendimento do 

espaço em que ele vai atuar, precisando haver uma forma de acompanhar as ações 

dos conselhos e de revogar e destituir qualquer membro que não cumpra com suas 

funções durante seus mandatos. 

Desse modo, o compromisso social e a participação de coletividades na busca 

por soluções criativas e inovadoras que garantam legitimidade e viabilidade ao uso 

racional de recursos, constituem-se ferramentas importantes para a interação entre 

o Estado e a sociedade.   

Nesse viés, a participação não deve somente ser discutida do ponto de vista 

do direito conquistado constitucionalmente, mas também como uma exigência da 

democracia, uma vez que não há sociedade democrática sem a participação efetiva 

dos atores sociais. O sentido democrático, portanto, empregado para qualificar a 

condução de um processo de gestão, está intimamente ligado a valores da 

sociedade, da cultura e das organizações. Nessa perspectiva, não se pode 

desvincular a gestão democrática do processo pedagógico-educativo mais amplo. 

 

 

 Indicador 2 – Conselhos Municipais 

 

Os Conselhos Municipais são órgãos normativos, consultivos, deliberativos, 

mobilizadores e fiscalizadores do sistema municipal de ensino. São criados e 

instalados por iniciativa do poder executivo municipal e compostos por representantes 

do poder executivo e representantes dos vários segmentos da sociedade civil local, 

como entidades e organizações não governamentais, organizações comunitárias, 

sindicatos, instituições de pesquisa etc. Todos são nomeados pelos prefeitos 

municipais e parte de seus membros é escolhida pelos representantes da 

administração pública, enquanto a outra parte, pelos seus pares. 
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 Para Aguiar (2013), o conselho exerce papel estratégico na efetivação da 

gestão democrática do sistema ou da rede de ensino, contribuindo para a 

consolidação da autonomia dos Municípios, na formulação e na implementação de 

sua política educacional.  

 

Indicador 3 – Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

 

Segundo informações do site do FNDE, o CAE é responsável por acompanhar 

e monitorar os recursos federais repassados pelo FNDE para a alimentação escolar; 

ainda, o CAE deve garantir que haja boas práticas sanitárias e de higiene dos 

alimentos. Além dessas atribuições, o conselho analisa a prestação de contas do 

gestor. 

O processo de descentralização dos recursos para a execução do PNAE foi 

iniciado em 1994, ano em que também foi exigida a constituição do CAE pelos 

Estados, Municípios e DF. A composição do conselho é a seguinte: um representante 

do poder executivo; dois representantes das entidades de trabalhadores da educação 

e discentes; dois representantes de pais de alunos; dois representantes das entidades 

civis organizadas. 

 

 

 

Indicador 4 – Propostas Pedagógicas (PP) 

 

O planejamento das formas de desenvolvimento e avaliação do trabalho 

pedagógico e das aprendizagens, concretizado na elaboração e operacionalização 

das propostas pedagógicas, também é um indicador da dimensão da gestão 

educacional, área da gestão democrática. A elaboração de PP e a participação dos 

professores e do conselho escolar constituem-se possibilidades de participação dos 

atores da escola na definição desse projeto, a partir de objetivos e formas de 
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organização do cotidiano escolar, com base em seus valores, concepções, 

necessidades e possibilidades. 

Para que as propostas pedagógicas das escolas convertam-se em tempo e 

espaço de participação e, portanto, de relação e de aprendizagens mútuas e diversas 

dos sujeitos envolvidos, Veiga (1996) considera alguns princípios a serem observados 

como orientadores desse processo, de modo que resulte em um documento e em uma 

prática, necessários e possíveis à organização do trabalho pedagógico em uma escola 

que se deseja democrática. Nesses princípios, a autora enfatiza que a escola pública 

e gratuita deve priorizar: 

a) “Igualdade de condições para acesso e permanência na escola”. 

b) “Qualidade política e formal para todos”, garantida sob a forma de um desempenho 

qualitativo satisfatório por parte de todos os envolvidos, evitando, assim, de todas as 

maneiras possíveis, a evasão e a repetência. 

c) Gestão democrática, princípio consagrado pela Constituição Federal de 1988 (Art. 

14), que implica o compromisso coletivo na construção do documento, em favor das 

classes populares. 

d) Liberdade: princípio também constitucional, associado à ideia de autonomia, que 

precisa ser resgatado no sentido do conceito. “A autonomia e a liberdade fazem parte 

da própria natureza do ato pedagógico. O significado de autonomia remete-nos para 

regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposição 

externa”.  

 e) Valorização do magistério como princípio central na discussão do Projeto Político-

Pedagógico (VEIGA, 1996, p. 18-19). 

                                       
A qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa 
de formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, 
política e cultural do país relacionam-se estreitamente à formação 
(inicial e continuada), condições de trabalho (recursos didáticos, 
recursos físicos e materiais, dedicação integral à escola, redução do 
número de alunos na sala de aula etc.), remuneração, elementos 
esses indispensáveis à profissionalização do magistério (VEIGA, 
1996, p. 19-20). 
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Segundo Nóvoa (2004), a escola como espaço de formação de professores, 

como espaço de análise coletiva das práticas e como forma de reflexão sobre o 

trabalho docente permitirá uma evolução da profissão de uma dimensão individual 

para uma dimensão coletiva. “Trata-se, sim, de transformar a experiência coletiva em 

conhecimento profissional” (NÓVOA, 2004, p. 24). Para que isso aconteça, é preciso, 

conforme esse autor, uma teoria do coletivo, da docência como coletiva, a qual está 

ainda nos seus primeiros passos. 

Indicador 5 – Escolha da direção escolar 

 

No contexto de discussão em torno da legislação e da necessidade de uma 

forma de gestão mais democrática, insere-se a eleição para diretor como uma 

característica da democratização da gestão escolar, pois o gestor é escolhido pelo 

voto direto dos diferentes segmentos da instituição educacional. A eleição de diretor 

deve estar associada a outros instrumentos e práticas que favoreçam o diálogo e a 

participação de todos os interessados nas decisões tomadas no espaço escolar, 

promovendo a democratização das relações, como destaca Dourado (2001). Dessa 

maneira, o indicador da definição de critérios para escolha da direção escolar torna-

se importante na medida em que visa transparência para ocupar essa função, tão 

importante para o desenvolvimento de uma educação mais democrática nos espaços 

escolares. 

 A esse respeito, Andrade (2002) esclarece que a ampliação das 

responsabilidades e espaços de decisão possibilita à escola a resolução de questões 

cotidianas com mais agilidade, sobretudo, na busca por complementação 

orçamentária junto à iniciativa privada e à comunidade, confirmando a lógica da 

descentralização do Estado, que, ao mesmo tempo, responsabiliza a escola e seus 

agentes pelas tarefas de prover a educação, demarcando uma centralização no 

estabelecimento de normas de funcionamento.  

 
Indicador 6 – Plano Municipal de Educação 

 
 

 O indicador da existência do Plano Municipal de Educação, desenvolvido com 

base do PNE, está respaldado na LDBN de 1996 e no PNE, Lei n. 10.172, de 9 de 
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janeiro de 2001. O Plano Municipal de Educação torna-se um importante instrumento 

de planejamento, ditando metas e estratégias que devem ser alinhadas com o Plano 

Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação.  

A gestão democrática é um princípio constitucional que tem como pressuposto 

a participação de todos nas decisões, por esse motivo, os planos municipais de 

educação devem ser elaborados e acompanhados com a participação de todos os 

atores envolvidos com as questões educacionais. 

A CF de 1988 corresponsabiliza os entes federados, embora a União, os 

Estados e os Municípios tenham atribuições diferenciadas. Aos Municípios, cabe 

expandir a oferta de educação infantil com a colaboração da União. No caso do ensino 

fundamental, tanto os Estados como os Municípios possuem responsabilidades 

diretas na oferta. Já com relação aos ensinos médio e profissional e ao ensino 

superior, por exemplo, não há responsabilidade direta, por parte do Município, com a 

oferta, no entanto, o plano deve descrever as iniciativas que os Municípios 

desenvolverão para atingir suas respectivas metas.   

 

 

           Indicador 7 – Plano de Carreira do magistério 

 Indicador 8 – Plano de Carreira dos profissionais de serviço e apoio 
escolar 

Indicador 9 – Estágio Probatório 

  

 

Juntamos os três indicadores por considerarmos que não se pode dissociá-los, 

uma vez que a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

estabeleceu, a partir da Resolução 5/2005, que os profissionais não docentes, desde 

que habilitados de acordo com área na qual atuam, são considerados profissionais da 

educação. Essa Resolução instituiu as Diretrizes Curriculares para a área profissional, 

criando quatro cursos: Técnico em Gestão Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, 

Técnico em Alimentação Escolar e Técnico em Meio Ambiente e Manutenção da 

Infraestrutura Escolar para os profissionais de serviço e apoio escolar. Para dar conta 
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desses cursos, o MEC criou em 2005 o Profuncionário, que aparece no PAR como 

um dos programas para a profissionalização dos profissionais não docentes. 

A partir do ano de 2009, através da Lei n. 12.014, os profissionais de educação 

não são apenas os que possuem cursos de magistério, como os professores, 

supervisores, diretores, orientadores etc., e sim todos os que atuam na escola, ou 

seja, indo além dos professores. A lei supracitada altera a LDB em seu Artigo 61 e 

define quem são os profissionais em educação da educação básica, garantindo aos 

funcionários de escola, desde que profissionalizados, a condição de profissionais de 

educação. 

 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de Pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III – trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009). 

Segundo Leão (2009, p. 314), a Lei 12.014/2009 “tirou da invisibilidade mais de 

um milhão de trabalhadores que exercem atividade nas escolas, permitindo que 

busquem as condições necessárias para serem reconhecidos como profissionais da 

educação”. Ainda, ressalta que esse reconhecimento estabelecido na Lei rompe com 

uma situação histórica de precarização das relações de trabalho.  

Sobre esse mesmo teor, Leão (2009, p. 314) afirma que a Lei reconhece que 

“a educação não se dá apenas na sala de aula, mas em outros espaços em que 

também são transmitidos saberes e valores fundamentais na formação para a 

cidadania”. 

Quanto ao estágio probatório, deve estar definido no plano de carreira de cada 

rede de ensino, por se tratar do período no qual o servidor público concursado de 

provimento efetivo passa por um processo de avaliação no cargo. 

Todos esses indicadores supracitados traduzem-se em ações que precisam ser 

executadas na área da gestão democrática do PAR. Na lógica do programa, objetivam 

a melhoria da qualidade da educação, como afirma a secretária de educação básica 

do MEC. 
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O Ministro Haddad pediu que se verificassem quais dos Municípios 
com menores IDEBs nunca tinham recebido transferências voluntárias 
feitas por edital via FNDE, porque as obrigatórias todos recebem. E a 
surpresa que constatamos é que 1.240 Municípios com menores 
IDEBs nunca tinham recebido transferências voluntárias, exatamente 
os que mais precisavam. Então a mudança da relação se dá 
exatamente a partir de um dado concreto que é o IDEB e a partir de 
uma decisão do MEC em inverter a lógica com que ele trabalhava.  
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC). 

 
 
 A qualidade na educação vem ocupando uma posição de destaque cada vez 

maior nas políticas públicas educacionais e está pontuada na LDBN (9.394/96), em 

vários dos seus artigos, como padrão de qualidade, padrão mínimo de qualidade, 

avaliação de qualidade, melhoria da qualidade, aprimoramento da qualidade e ensino 

de qualidade. 

Essa busca pela qualidade estabelecida na normatização nacional revela uma 

submissão às demandas e aos ditames das políticas educacionais que se tornaram 

hegemônicas no contexto das políticas neoliberais. Essas políticas apresentam uma 

forte marca da lógica empresarial e gerencial da educação, com base na qual se 

desloca o foco da qualidade, enquanto significação social, para a eficácia do processo, 

traduzida como o máximo de resultado com o mínimo de custo e atestada em 

indicadores medidos por taxas de retenção, promoção, comparação, supervalorização 

da competitividade e da produtividade, a partir de novos métodos de gerenciamento 

de sistemas educacionais. No entanto, contraditoriamente, essa centralidade da 

qualidade pode vir a se revelar como uma possibilidade de esforços conjuntos para 

produzir aprendizagens efetivas dos estudantes no contexto da escola pública.   

Em meio à contradição instalada no contexto educacional brasileiro, o termo 

qualidade assume uma polissemia de conceitos, o que tem contribuído, no campo 

educacional, para diversas interpretações que podem favorecer práticas 

reducionistas, competitivas, classificatórias e excludentes – de alunos, de professores 

e de escolas. Assim, a qualidade da educação não pode, de modo reducionista e 

restrito, ser pensada, avaliada ou demonstrada com base apenas em resultados 

alcançados pelos alunos em testes de aprendizagem, mas também pelo processo 

educativo vivido na escola e pelas condições de aprendizagem que são oferecidas.  

Nesse contexto, concebe-se a aprendizagem como processo de apropriação 

de práticas da cultura essencialmente mediado – por outros e pela linguagem – em 
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situações de interação entre os sujeitos e as práticas sociais. Desse modo, a 

perspectiva social de qualidade traz a possibilidade de, enquanto significação 

construída socialmente – em meio às contradições inerentes aos processos sociais –

, orientar os processos educacionais em um sentido transformador, crítico e 

emancipatório dos sujeitos, conforme afirma Freire (1996, 2003). 

  Uma concepção de qualidade de educação comprometida com a criação de 

condições de aprendizagem para os estudantes traz profundas implicações para a 

prática da gestão educacional, indo além das margens das definições das políticas 

educacionais neoliberais. Compreende a gestão educacional como possibilidade de 

oferecer aprendizagens para os estudantes, de modo que a democratização da 

educação se entrelace com uma concepção de qualidade ressignificada a partir do 

entendimento de que a concepção de qualidade é uma construção social, histórica e 

cultural com dimensões políticas que está sempre em elaboração, portanto, provisória 

e relativa aos contextos e sujeitos em suas condições objetivas. Envolve, portanto, 

subjetivações, valorações e negociações – diálogos e conflitos – igualmente pautadas 

nas condições reais dos sujeitos-atores que partilham os processos educacionais.  

Assim, democratizar a gestão da educação requer a participação da sociedade 

na formulação e avaliação das políticas educacionais, bem como na fiscalização de 

sua execução por meio de mecanismos, ou seja, o processo de gestão das políticas 

precisa ser orientado pelos princípios democráticos e se caracterizar pelo 

reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas 

envolvidas nas decisões acerca da organização, do planejamento e da avaliação das 

ações.  

Portanto, há um desafio na superação da perspectiva gerencial de educação 

que incorpora os conceitos de racionalidade técnica e estabelece relações de 

verticalidade, em cujas raízes encontram-se as concepções de produtividade, 

eficiência e eficácia oriundas do mundo empresarial, cujos resultados não são 

concebidos como produções humanas e sociais, marcadas por relações sociais 

históricas. 

 Nessa perspectiva, os indicadores presentes na área da gestão democrática, 

como os conselhos diversos, são arranjos promotores de accountability que objetivam 

maior eficiência da ação estatal e, contraditoriamente, tornam-se mecanismos 

importantes de uma gestão democrática.  
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A coordenadora de planejamento da SME relata que houve dificuldades na 

elaboração do PAR e que a maior delas foi encontrar pessoas que quisessem 

responsabilizar-se pelas ações, porque alguns membros da equipe da SME 

compreenderam o PAR como um instrumento com concepções gerenciais que 

responsabilizavam individualmente os servidores pela operacionalização das ações. 

 

 

Quando solicitamos dos setores pessoas para compor o comitê local, 
não foram encaminhados técnicos de peso da secretaria, que tinham 
uma capacidade técnica, foram enviados técnicos recém-chegados, 
por exemplo, no departamento de ensino, porque as pessoas não 
queriam se envolver com isso. Nós víamos um processo de boicote, a 
rejeição era principalmente na questão de definir ações e 
responsabilizar as pessoas. Está tudo no contexto de avaliar, traçar 
metas ou ações e depois avaliar. Do mesmo jeito que aconteceu na 
época para elaborar o PES, e o PDE-Escola, que eram ferramentas 
do FUNDO ESCOLA. A dificuldade sempre houve, de imediato foi a 
rejeição, quem mais rejeitava era o departamento de ensino da SME, 
porque tinha toda a questão ideológica, dizia que era gerencial. 
Quando surgiu o PAR foi igual ao PES, a rejeição foi muito grande. 
(COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SME). 

  
 
O gerencialismo promoveu uma mudança, tanto na dimensão institucional 

quanto na ideológica, visando uma reorganização do setor público (ABRUCIO, 

2009), propondo alterar as bases do Estado brasileiro, a fim de melhorar seu 

desempenho e democratizá-lo (PÓ; ABRUCIO, 2006). No Município de Natal, a 

equipe do departamento de ensino, conforme aponta a entrevistada, rejeitou o PAR, 

por reconhecer no respectivo um programa gerencial. A coordenadora de 

planejamento da SME ainda ressalta: 

 

Quando o governo Lula chegou tinha o FUNDESCOLA que, a partir do 
PES, amarrava ações em temas e tinha recurso do Banco Mundial. O 
FNDE, com a nova gestão, detonava o FUNDO ESCOLA. O PAR 
praticamente foi outro desenho. Foi uma transição estratégica 
gerencial, mas o PAR trabalha com diagnóstico e ações, mas tem 
muita relação com o PES porque atribui responsabilidades para as 
pessoas. Então a concepção é a mesma. Foi muito difícil na SME 
trabalhar na elaboração do PES e do PAR também. 
(COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SME). 

 

A fala da coordenadora de planejamento da SME revela que num primeiro 

momento houve a rejeição do PAR pelo grupo da secretaria aconteceu pelo mesmo 
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motivo da rejeição do PES45: a responsabilização das pessoas pelas ações. Essa 

dificuldade de encontrar pessoas para se responsabilizar pelas ações também foi 

confirmada pela coordenadora de acompanhamento da execução do PAR, que 

relata: 

 
A Secretária de Educação vivia lá no MEC, tinha muita articulação no 
Ministério, então organizamos uma equipe com vários setores da 
Secretaria e então começamos a organizar o PAR. A maior dificuldade 
que nós tivemos foi encontrar as pessoas para se responsabilizarem 
pelas ações. (COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DO PAR). 

 

 

Para Cardoso Junior (2014), a responsabilização e os resultados individuais, 

sem a consideração dos processos cotidianos de trabalho nas organizações; o modelo 

de Estado mais regulador do que produtor; a exigência de resultados mais 

quantitativos – em termos de números e bens de serviços públicos ofertados –, com 

menor ou igual quantidade de recursos humanos e financeiros, são considerados 

aspectos que evidenciam o modelo de gestão gerencial. 

Ao mesmo tempo que encontramos aspectos da concepção gerencial de 

educação no instrumento do PAR, por ter a finalidade de melhorar a eficiência e a 

eficácia, edificando um processo de planejamento, identificamos também aspectos de 

uma gestão democrática, conforme relata a coordenadora de planejamento da SME. 

 

Antes do PAR, toda a relação, negociação do Município com o MEC era através de plano de 
trabalho, os famosos PTAs, muitas vezes fora da realidade. A gente ia para uma sala no MEC 
pegar as orientações dos projetos para ser escrito e então receber dinheiro do governo federal. 
Fazia-se uma justificativa e o planejamento era feito fora da realidade, então o PAR acabou 
com PTA isolado. O financiamento ficou sendo feito mediante planejamento realizado a partir 
do diagnóstico, com base nas quatro dimensões. Então o PAR gerou uma mudança no 
planejamento municipal muito importante. (COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA 
SME). 
 
  As relações entre o MEC e o Município são ressaltadas na fala da 

coordenadora de planejamento da SME, segundo a qual, antes da criação do 

instrumento do PAR, toda a relação financeira do Município com o MEC era mediante 

                                                           
45 Vários instrumentos gerenciais do modelo de gestão educacional no Brasil foram utilizados como 
estratégia na universalização do ensino fundamental, os quais estão contemplados em um projeto 
denominado de FUNDESCOLA. Dentre esses instrumentos gerenciais, há o Planejamento Estratégico 
da Secretaria (PES). 



144 
 

plano de trabalho descontextualizado da realidade local, enquanto, com o PAR, houve 

uma mudança no planejamento municipal. Para Silva, Ferreira e Oliveira (2014), o 

instrumento do PAR permitiu em alguns Municípios um maior direcionamento 

conceitual e metodológico com relação ao planejamento, que propiciou o repensar da 

educação básica. 

O PAR, ao priorizar a racionalidade técnica e privilegiar a concepção gerencial, 

foi rejeitado pela equipe da secretaria, que o encarou como um planejamento 

meramente técnico. Isso contribuiu para que houvesse dificuldade para montar a 

equipe para elaboração e acompanhamento das ações, em que, contraditoriamente à 

lógica gerencial, aspectos embrionários de uma gestão democrática também se fazem 

presentes, quando as relações entre o MEC e os Municípios são facilitadas, por 

exemplo, na assistência técnica e, principalmente, no financiamento. Antes do PAR, 

para que o MEC financiasse alguma ação do Município, tinha que ser mediante plano 

de trabalho descontextualizado das reais necessidades locais. Após o PAR, houve 

uma maior interligação das ações essenciais dos Municípios, que possibilitaram que 

a União conseguisse visualizar e compreender melhor as necessidades reais destes 

e, assim, conseguir assisti-los técnica e financeiramente. No entanto, o PAR não 

consegue no Município de Natal operacionalizar seus objetivos, por não ter as 

condições estruturais e políticas para se efetivar.  

5 O PAR DO MUNICÍPIO DE NATAL: DIMENSÃO, INDICADORES E AÇÕES 
 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o PAR do Município de Natal, com foco na 

dimensão da gestão educacional, área da gestão democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino. Para isso, serão analisados os indicadores 

que geraram e os que não geraram ações, buscando estabelecer os devidos vínculos 

entre a dimensão educacional e a área correspondente, fazendo uma interlocução 

com os aspectos da gestão democrática e da gestão gerencial e considerando, ainda, 

a discussão acerca do federalismo cooperativo, já tratada nos capítulos anteriores. 

Inicialmente, apresentaremos os dados gerais do Município, em seguida analisaremos 

a normatização da gestão educacional do Município, fazendo uma interlocução com 

as ações do PAR municipal e, por último, trataremos dos indicadores da dimensão da 

gestão educacional que geraram e que não geraram ações. 
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5.1 O MUNICÍPIO DE NATAL – DADOS GERAIS  
 

 

O Município de Natal localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte, na 

mesorregião leste potiguar. Apresenta uma extensão territorial de 167.263 km e 

803.739 habitantes, dos quais 100% residem em área urbana. Entre 2000 e 2010, foi 

verificada uma ampliação da população idosa, que cresceu 4,13% em média ao ano. 

Em 2000, esse grupo representava 7,9% da população, já em 2010 detinha 10,5% do 

total da população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento 

negativo entre 2000 e 2010, com média de 1,42% ao ano. Crianças e jovens 

representavam 28,3% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 

201.327 habitantes. Em 2010, a participação desse grupo reduziu para 21,7% da 

população, totalizando 174.495 mil habitantes. 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, no que se refere à ocupação 

da população economicamente ativa, ou seja, de 18 anos ou mais, no mercado de 

trabalho, a quantidade de pessoas ocupadas é de 334.010, enquanto 57.705 estão 

desocupadas. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), os setores de comércio e de serviços são os que mais 

empregam. 

Ainda o Segundo o PNUD (2013), o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM)46 cresceu no Município 14,91%, com uma taxa de desenvolvimento 

considerada alta e ocupando o 320º lugar nacionalmente. A dimensão que apresentou 

o maior crescimento em termos absolutos foi educação, seguida por longevidade e 

por renda. A quantidade de pessoas extremamente pobres e pobres diminuiu no 

decorrer dos anos, conforme o Quadro 4.  

 

 

                                                           
46 Medida de desenvolvimento que reúne três requisitos: a oportunidade de se levar uma vida longa e 
saudável – saúde –, ter acesso ao conhecimento – educação – e poder desfrutar de um padrão de vida 
digno – renda. O IDHM é representado por um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 
1, maior o desenvolvimento humano de um Município. Faixas de Desenvolvimento Humano: Muito alto 
= 0,800 – 1.000; Alto = 0,700 – 0,799; Médio = 0,600 – 0,699; Baixo = 0,500 - 0,599; e Muito Baixo = 
0,000 – 0,499 (PNUD/BRASIL, 2013). 
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Quadro 4 – Percentual de renda, pobreza e desigualdade do Município de Natal  
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD – 2013). 
 
 
 

Os dados do IBGE revelam uma diversificação das principais atividades 

econômicas do Município. Destaca-se, dessa forma, o Produto Interno Bruto (PIB) 

contabilizado em 2010, que foi de R$ 11.997,401 (onze bilhões, novecentos e noventa 

e sete mil, quatrocentos e um reais), enfatizando-se a atividade que mais incidiu sobre 

este, a dos serviços, representando mais de 70% do PIB de 2010. O crescimento 

percentual foi inferior ao verificado no Estado do RN, que foi de 57,3%. A participação 

do PIB do Município na composição do PIB estadual aumentou de 36,00% para 

37,10%, no período de 2006 a 2010. A estrutura econômica municipal demonstrava 

participação expressiva do setor de serviços, que responde por 70,7% do PIB 

municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB 

era de 15,0% em 2010, contra 12,4% em 2006.  

 No que concerne ao campo educacional, o Município de Natal, no ano de 2007, 

contabilizava 127 estabelecimentos de ensino, com uma matrícula inicial de 59.055 

alunos. Já no ano de 2011, havia 141 estabelecimentos de ensino e uma matrícula 

inicial de 55.963 alunos. Dessa maneira, houve uma diminuição da matrícula em 

4.082, no período de 2007 a 2011. Essa redução ocorreu gradativamente a partir do 

ano de 2008, conforme mostra o Quadro 5 a seguir, o qual também indica a 

quantidade de docentes e o grau de formação. 

 

 

ANO Estab. Matrícula 

FUNÇÃO DOCENTE 

Grau de Formação 

Ens. Fundamental 
Ens. 

Médio 

Ens. Superior 

TOTAL 

Incomp. Comp. C/ Lic. S/ Lic. 

2007 127 59.055 2 2 310 1861 102 2.277 

2008 129 59.449 0 3 63 1977 0 2.043 

Município % de 
extremamente 

pobres 

% de pobres 

                  

Índice Gine 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Natal 10,21 7,20 2,92 30,51 24,10 10,50 0,60 0,63 0,61 
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2009 127 57.151 0 1 316 2652 0 2.969 

2010 129 56.162 0 0 405 2775 0 3.180 

2011 141 55.963 0 4 508 2655 0 3.167 

                  

Quadro 5 – Dados educacionais 
Fonte: INEP/SEEC/ATP/GAEE.       

 

 

No ano de 2007, o Município apresentava 2.277 docentes, passando para 

3.167, em 2011. Com relação à formação desses profissionais, houve um aumento de 

310 para 508 docentes com ensino médio atuando no Município. No que diz respeito 

a professores com ensino superior (licenciatura), o Município passou de 1.861 para 

2.655, apresentando um aumento de 784 docentes nessa situação. Sem licenciatura, 

o Município possuía 102 docentes em 2007, chegando ao ano de 2011 sem 

apresentar docentes sem licenciatura. 

  Embora tenha aumentado o número de estabelecimentos de ensino na rede 

pública municipal, como também o nível da formação dos professores no período de 

2007 a 2011, houve também uma diminuição no número de matrículas. Inferimos que 

essa situação pode estar relacionada com a qualidade do ensino oferecido aos 

estudantes, que, muitas vezes, por intermédio dos seus responsáveis, são 

transferidos para a rede privada de ensino. 

  A qualidade do ensino passa pelo reconhecimento do papel do professor nos 

rumos da educação e sua formação é definidora – entre outros fatores, tais como as 

condições de trabalho – para o exercício desse papel. No entanto, essa formação tem 

que adequar uma leitura de mundo capaz de proporcionar um posicionamento crítico, 

diante do contexto de implantação das reformas neoliberais, que responsabiliza 

somente o professor pela má qualidade do ensino, com base em avaliações nacionais, 

como o IDEB. Desse modo, tem que haver o entendimento, por parte dos professores, 

conforme Freire (2003, p. 23) elucida, de que  

 

[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é 
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 
indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não 
se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende 
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender [...]. 
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Portanto, condições de trabalho que proporcionem condições de aprendizagem 

para os estudantes trazem profundas implicações para a prática da docência. Essas 

condições estão atreladas ao modo como a gestão educacional as compreende.  

 

5.2 NORMATIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE NATAL E 
SUA RELAÇÃO COM OS INDICADORES DA ÁREA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
DO PAR 
 

 

 Natal tem uma série de instrumentos legais que auxiliam na compreensão da 

gestão educacional do Município, como Leis e Resoluções. Quanto às Leis, citamos 

a 5.650/2005, que aprova o Plano Municipal de Educação de Natal e dá outras 

providências; a Lei complementar n. 58, que dispõe sobre o Plano de Carreira, 

Remuneração e Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal e dá outras 

providências; a Lei 5.339/2001, que dispõe sobre o Sistema de Ensino do Município; 

e a Lei 5.175/2000, que cria o Conselho de Educação do Município (CME) de Natal e 

dá outras providências e a Lei orgânica. 

Além das Leis municipais, o Município possui várias Resoluções que 

normatizam a gestão educacional, como a Resolução 004/2007 (CME), que 

estabelece normas para o Sistema de Ensino do Município do Natal, em observância 

às disposições da LDB 9.394/96; a Resolução 002/2001 (CME), que estabelece 

normas para a Gestão Democrática e a Organização das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino, normatiza o Estatuto dos Conselhos das Escolas Municipais e 

dá outras providências; e a Resolução 003/2007 (CME), que dispõe sobre alterações 

na Resolução n. 002/01-CME do Conselho Municipal de Educação. 

Para fins específicos dessa discussão, serão consideradas três leis específicas 

do Município, a saber: a Lei Orgânica do Município de Natal, de 3 de abril de 1990; a 

Lei que cria o Conselho Municipal de Educação, Lei n. 5.175 de 10 de abril de 2000; 

e a Lei n. 5.650, de 20 de maio de 2005, que aprova o Plano Municipal de Educação. 

Além dessas leis, será também analisado o documento do Plano Municipal de 

Educação. Essas normatizações formulam orientações que abordam aspectos gerais 

da gestão educacional que consideramos importantes para a análise da dimensão da 

gestão educacional do PAR, área da gestão democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino.  
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Objetivamos, portanto, neste tópico, fazer uma análise dessas três leis 

supracitadas do Município de Natal, além de uma análise do documento do Plano 

Municipal de Educação, no que concerne à gestão educacional. Consideramos essa 

análise importante para uma interpretação mais aprofundada do PAR, dimensão da 

gestão educacional, área da gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos 

sistemas de ensino. Essa análise subsidiará o estudo dos indicadores que geraram 

ações na área estudada e que trataremos no tópico posterior.  

É, portanto, com esse objetivo que analisamos os instrumentos normatizadores 

elaborados pelo Município de Natal, destacando aspectos essenciais referentes à 

gestão educacional, que se encontram no PAR, na dimensão da gestão educacional, 

área da gestão democrática, e que geraram ações conforme os indicadores 

correspondentes. Para isso, organizamos os quadros a seguir, que permitem uma 

visão geral desses aspectos. No primeiro quadro, o documento analisado é a Lei 

Orgânica do Município; no segundo, é a Lei que aprova o Plano Municipal de 

Educação; no terceiro, é analisado o documento do Plano Municipal de Educação e; 

por último, a Lei do Conselho Municipal de Educação. 

 

 

5.2.1 Lei Orgânica do Município de Natal 

 

 

Gestão Educacional  Lei PAR de Natal – Dimensão 
Gestão Educacional – 
Área 1 – Gestão 
democrática               

 
Art. 157 – Ao pessoal do magistério é 
garantido, na forma da lei, plano de 
carreira com piso salarial profissional 
e com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, 
assegurado o regime jurídico único 
para todas as instituições mantidas 
pelo Município. 

 
Lei Orgânica do 
Município de 
Natal – 
03/04/1990 

 
Plano de carreira para 
o magistério 

Quadro 6 – Lei Orgânica do Município e a Dimensão da Gestão Educacional, área da gestão 
democrática do PAR 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisarmos a Lei Orgânica do Município, identificamos que o Art. 157 versa 

sobre o Plano de Carreira do Magistério Público e a forma de ingresso dos 

profissionais. No PAR do Município, encontramos o indicador de plano de carreira 

para o magistério, que obteve pontuação 2, revelando uma situação insuficiente, uma 

vez que o diagnóstico do PAR evidencia mais aspectos negativos do que positivos a 

ele relacionados. Dessa maneira, essa pontuação no diagnóstico gera ações 

imediatas que demandam apoio técnico e/ou financeiro por parte do Ministério de 

Educação.  

Segundo a pesquisa intitulada “Trabalho Docente na Educação Básica no 

Brasil”, realizada pela Rede Gestrado47, 68% dos docentes entrevistados não 

prestaram concurso público para trabalhar nas unidades educacionais. No Município 

de Natal, esse ingresso é de 86%. Segundo a Lei Orgânica do Município, o ingresso 

ocorre por provas e títulos, consoante com o Artigo 67º da LDB 9.394/96, que 

estabelece que a forma de ingresso se dá conforme determinado na referida lei.  

Segundo a LDB, a forma de ingresso é por concurso público, nível superior, em curso 

de licenciatura ou de graduação plena admitida em curso normal para a educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O Município atende em parte a essa 

exigência, considerando que há outras formas de contratação, por exemplo, sem o 

contratado ter realizado concurso público. Segundo Macedo e Cabral Neto (2014), 

esses docentes encontram-se em condição de trabalho precário, pois não possuem 

os mesmos direitos trabalhistas que os demais. 

Os critérios gerados para a pontuação 2 estabelecem que a implementação do 

plano de carreira do Município é eventual ou acidental e não decorre de um processo 

intencional e direcionado por políticas previamente formuladas e/ou ações de 

gestores. Isso se contrapõe ao já normatizado na Lei Orgânica do Município. 

Consideramos que, estando normatizado em Lei específica do Município, já existia 

um direcionamento por políticas previamente formuladas.  

Segundo a coordenadora de Planejamento da SME, mesmo a equipe local 

tendo conhecimento da Lei Orgânica do Município, havendo na normatização tópicos 

referentes ao direcionamento do plano de carreira, considerou a necessidade de este 

passar por uma revisão nas regras da avaliação e do desempenho, como também nos 

critérios de evolução funcional. Desse modo, segundo a entrevistada, a equipe local 

                                                           
47 Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
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incluiu no PAR essa ação, uma vez que essas revisões também estavam 

estabelecidas no Plano Municipal de Educação, que data de 2005 para seu início. De 

acordo com a coordenadora, o PAR 

 

chegou num momento muito fértil. A gente tentou fazer um 
alinhamento dos PDE escola e PME com o PAR. A equipe de 
planejamento era muito experiente por causa do PDE-Escola. Já 
tínhamos um conhecimento muito grande da rede e aí fizemos o 
alinhamento. (COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SME). 

 

De acordo com a entrevistada, a equipe responsável pela elaboração do PAR 

no Município de Natal fez um alinhamento do PAR com o PME e com o PDE-Escola, 

evitando, assim, um distanciamento de um plano para outro. O alinhamento das 

políticas educacionais em todo o território nacional é importante para não haver 

pulverizações de iniciativas e competências concorrentes entre Estados e Municípios, 

não permitindo colocar em risco a unidade da educação conquistada depois de 

décadas a partir de lutas de setores populares, como ressalta Abicalil (2014, p. 72): 

 

 

A tarefa de uma administração de âmbito federal não pode se reduzir 
a uma proposta de gestão restrita à própria rede. Ao Estado cabe a 
gestão de sua rede, é claro, porém o horizonte de atuação da União é 
sobre todo o sistema. 

  

 

O princípio da colaboração estabelecido na CF de 1988 e na LDB 9.394/96 

define papéis e funções para a gestão da educação brasileira nos vários níveis e 

modalidades. No entanto, as leis nacionais devem obter reflexos correspondentes em 

legislações municipais e estaduais, principalmente no que se refere a 

responsabilidades específicas de cada esfera, relacionadas aos encargos financeiros 

da esfera da administração e aos instrumentos de seu compartilhamento cooperativo, 

como os organismos democráticos de consulta, de normatização e de controle social 

e as instâncias de formulação política e de planejamento (ABICALIL, 2014). 

Portanto, a colaboração exercida pela União não traduz com precisão as 

competências conjuntas e individuais de cada ente, contribuindo para que a 

concepção de pacto federativo fique prejudicada. 
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5.2.2 Lei que aprova o Plano Municipal de Educação (PME) 

 

 

Gestão Educacional                       Lei PAR de Natal – Dimensão Gestão 
Educacional – Área 1 – Gestão 
democrática               

 
1 – Art. 2º O Município, com a 
participação da sociedade 
civil, realizará avaliações 
periódicas da implementação 
do Plano Municipal de 
Educação. 
§ 1º – O poder legislativo 
municipal acompanhará a 
execução do Plano Municipal 
de Educação. 
§ 2º – A primeira avaliação 
realizar-se-á no quarto ano de 
vigência desta lei, cabendo à 
Câmara Municipal aprovar as 
medidas legais decorrentes, 
tendo em vista a correção de 
deficiências e distorções. 
2 – Art. 3º O Município 
instituirá comissão de 
avaliação e estabelecerá 
mecanismos necessários ao 
acompanhamento das metas 
constantes do PME. 

Lei n. 5.650/2005 
Aprova o Plano 
Municipal de 
Educação do 
Município de 
Natal e dá outras 
providências, com 
vigência para o 
decênio 2005-
2014. 
 

1 – Existência, acompanhamento 
e avaliação do PME desenvolvido 
com base no PNE. 
 
 
 

Quadro 7 – Legislação municipal que aprova o PME e a Dimensão da Gestão Educacional, 
área da gestão democrática do PAR 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados disponíveis em: <www.natal.rn.gov.br>.   
 

 

A Lei 5.650/2005, que aprova o PME, em seu Art. 2º, estabelece que o 

Município, com a participação da sociedade civil, realizará avaliações periódicas da 

implementação do Plano Municipal de Educação. Nos § 1º e § 2º, respectivamente, 

rege que o poder legislativo municipal acompanhará a execução do PME, que o 

Município instituirá uma comissão de avaliação e, ainda, estabelecerá mecanismos 

necessários ao acompanhamento das metas constantes do PME. A avaliação do 

PME, segundo a lei, deverá ocorrer no quarto ano de vigência da lei. 

O acompanhamento do PME é importante para a avaliação das metas 

estabelecidas no respectivo plano e para verificar os avanços e as dificuldades para 

http://www.natal.rn.gov.br/
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a sua implementação, ao mesmo tempo que busca novas estratégias para se chegar 

ao objetivo almejado. 

No PAR do Município de Natal, encontra-se a ação de existência, 

acompanhamento e avaliação do PME desenvolvido com base no PNE. Quanto a 

essa ação, o que já estava contemplado no Município era a existência do PME, que 

data seu início no ano de 2005, mas até a elaboração do PAR ainda não tinha sido 

criada a comissão para acompanhamento e avaliação do respectivo plano. Esse 

acompanhamento é importante para verificar se as metas estabelecidas no 

documento foram cumpridas e para encontrar estratégias para aquelas que não foram 

executadas.  

Cury (2010) afirma que a colaboração implica ações conjuntas entre os entes 

por meio do planejamento educacional, a partir de planos de educação, de modo a 

buscar o compromisso comum com a responsabilidade da qualidade de ensino e a 

superação de decisões impostas, como também a garantia da participação da 

sociedade, através dos seus conselhos, com representação popular e poder 

deliberativo. 

 

 

5.2.3 Plano Municipal de Educação 

 

 

Gestão Educacional PME PAR de Natal – Dimensão Gestão 
Educacional – Área 1 – Gestão 
democrática               

 
1 – Assessorar a 
elaboração e a implantação 
da proposta pedagógica em 
100% das escolas da rede 
municipal até o segundo 
ano da execução do PME, 
devendo as escolas que 
serão criadas elaborarem, 
ainda no primeiro ano de 
funcionamento, sua 
proposta pedagógica. 
2 – Assegurar 20% da carga 
horária dos educadores 
para o planejamento de 
aulas, de avaliações e 
reuniões pedagógicas. 

 
Plano Municipal 
de Educação de 
Natal (objetivos e 
metas) 
 

 
1 – Existência de PP nas escolas e 
grau de participação dos professores 
e do CE na sua elaboração, de 
orientação da SME e de 
consideração das especificidades de 
cada escola. 
 
 
 
2 – Plano de carreira para o 
magistério. 
 
 
 
3 – Plano de carreira para o 
magistério. 
 



154 
 

3 – Garantir o afastamento 
para cursos de pós-
graduação stricto sensu, 
sem prejuízo nos 
vencimentos dos 
profissionais. 
4 – Instituir a partir de 2006, 
gradativamente, o regime 
de tempo integral para os 
educadores da rede 
municipal de ensino. 
5 – Criar mecanismo de 
acompanhamento e 
monitoramento do PME. 
6 – Produzir e divulgar 
informativos sobre as metas 
do PME atingidas e 
reformuladas. 

 
4 – Plano de carreira para o 
magistério. 
 
 
5 – Existência, acompanhamento e 
avaliação do PME desenvolvido com 
base no PNE. 
 
 
6 – Existência, acompanhamento e 
avaliação do PME desenvolvido com 
base no PNE 

Quadro 8 – Plano Municipal de Educação e a dimensão da Gestão Educacional, área da 
gestão democrática do PAR 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados disponíveis em: <www.natal.rn.gov.br>. 
 

 

Ao analisarmos o PME de Natal, encontramos, em alguns artigos, metas que 

estão estreitamente relacionadas com a gestão da educação. Essa gestão é um 

processo que deve ser mediado pelos gestores públicos, no sentido de assegurar 

melhores condições para a construção de uma educação democrática, que, por sua 

vez, está vinculada a uma educação de melhor qualidade social. 

Para Ferreira (2001, p. 306), o termo gestão, no contexto da educação, está 

vinculado ao significado de gerir, juntamente com gerência, administração, tomada de 

decisão, organização, direção. Já Lück (2006, p. 25) define como sendo a “atividade 

de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, 

desempenhar seu papel”. De modo mais específico, afirma: 

  

A gestão educacional estabelece um direcionamento e a mobilização capazes de 

sustentar e dinamizar o modo de ser e de fazer do sistema de ensino e das escolas [...]. Faz-

se referência à gestão em âmbito macro, a partir dos órgãos superiores dos sistemas de 

ensino e em âmbito micro, a partir das escolas. A expressão gestão educacional abrange a 

gestão de sistemas de ensino e a gestão escolar (LÜCK, 2006, p. 25).Algumas metas do 

PME (2005-2014) apresentam uma estreita relação com as ações do PAR, sobretudo 

aquelas que asseguram 20% da carga horária dos educadores para o planejamento 

de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. Há, ainda, as que garantem 

http://www.natal.rn.gov.br/
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afastamento para realização de cursos de pós-graduação stricto sensu, sem prejuízo 

nos vencimentos desses profissionais, instituindo a partir de 2006, gradativamente, o 

regime de tempo integral para os educadores da rede municipal de ensino. 

 Portanto, o indicador de plano de carreira para o magistério público, que se 

encontra no PAR de Natal, ao direcionar ações para revisão desse plano de carreira 

reforça o que já foi estabelecido no PME, gerando uma sobreposição de ações, mas 

ao mesmo tempo, paradoxalmente, contribui para que a União realize a coordenação 

federativa, impulsionando que essa revisão seja realizada.   

Esse reforço induzido pela União para que o Município de Natal realize a 

revisão do plano insere-se na perspectiva da coordenação federativa. Essa 

coordenação é realizada mediante a indução, para que o Município corresponda às 

regras legais e compartilhe das decisões e tarefas estabelecidas nessas leis, com o 

objetivo de equilibrar os conflitos existentes na federação e de buscar o equilíbrio de 

poderes entre os entes. 

A realização de cursos de pós-graduação com a garantia de afastamento torna-

se um mecanismo importante para auxiliar os professores no cotidiano escolar e no 

desenvolvimento profissional. A esse respeito, Severino e Pimenta (2009) afirmam 

que a democratização do ensino passa pelo processo de valorização profissional dos 

professores, o que envolve a formação inicial e continuada, como também a sua 

condição de trabalho.  

Dessa maneira, a formação continuada deve estar estabelecida nos planos de 

carreira, com tempo definido, assegurando licença remunerada. No entanto, muitas 

das formações oferecidas pelos poderes públicos são realizadas em serviço. Esse tipo 

de formação, principalmente com cursos de pequena duração, torna-se, numa 

perspectiva neoliberal, uma estratégia para a contenção de custos, trazendo em 

muitos casos, ao lado de efetivas oportunidades de crescimento profissional, uma 

formação aligeirada pela redução dos tempos e separada da realidade educacional 

(LIBÂNEO, 2009). 

De acordo com Tardif (2006), o saber docente é plural, formado por vários 

saberes oriundos da formação profissional e de experiências outras de vida, inclusive 

profissionais. Dessa maneira, reconhece-se como constitutiva da formação docente a 

partilha de saberes entre pares em reuniões formais e/ou conversas informais, em que 

são compartilhadas ideias sobre material didático, macetes, modos de fazer, de 

organizar a sala de aula e ainda informações sobre os estudantes. 
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Ainda segundo Tardif (2006), os saberes dos professores são temporais e se 

desenvolvem no âmbito de processos de vida profissional de longa duração, isto é, no 

âmbito de uma carreira, em que estão presentes dimensões identitárias e de 

socialização profissional. Portanto, situações de compartilhamento de aspectos 

pertinentes à prática de ensino, vivenciadas de modo sistemático, por meio de cursos 

oferecidos, dos quais os professores participam, ou seja, de encontros para estudo e 

discussões, para planejamento do trabalho pedagógico, tornam-se importantes para 

a aprendizagem. 

Outro aspecto evidenciado nesse indicador é o planejamento do professor. 

Para Zabala (2008), o planejamento é uma ação/dimensão fundamental da 

organização e desenvolvimento da prática escolar, envolvendo todos os aspectos do 

processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o modo como se desenvolve (ou não) 

em cada escola tem vinculação estreita com seus processos e resultados 

pedagógicos. 

A ação de planejar deve ser uma atividade consciente de previsão das ações 

docentes, fundamentadas em opções ideológicas, não se reduzindo ao 

preenchimento de formulários para controle administrativo. Desse modo, é um 

processo de racionalização, de organização e coordenação da ação docente 

(LIBÂNEO, 2003, p. 223). Entretanto, conforme adverte Zabala (2008, p. 94), o 

planejamento deve ser diversificado e flexível para permitir adaptação às 

necessidades dos alunos e a interação entre eles, oportunizando a apreensão e a 

construção do conhecimento.    

O tempo reservado para preparar a avaliação dos alunos também é outro 

aspecto do indicador do plano de carreira no PAR de Natal. Segundo a pesquisa da 

Rede Gestrado, já referendada, 47% dos professores sempre levam trabalho para 

casa e mais outros 24% levam frequentemente, destacando-se dentre esses trabalhos 

a preparação de avaliações, como provas e atividades avaliativas em geral. 

 A temática da avaliação tornou-se central nas políticas públicas na atualidade, 

apesar de ter sido sempre uma prática presente no interior da escola, constituindo um 

instrumento para quantificar a aprendizagem dos estudantes, servindo de parâmetro 

para classificar o quanto cada um aprendia e, com base nessa suposição, hierarquizá-

los de acordo com referenciais externos à escola ou, ainda, como julgamento de valor, 

rotulando-os como bons e/ou ruins (LUCKESI, 2008).  
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Apesar dessas marcas históricas, a avaliação e o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos são dimensões do trabalho pedagógico de fundamental 

importância, se concebidas e desenvolvidas como processos de reflexão acerca da 

prática do professor e em favor do sucesso escolar das crianças. “A avaliação da 

aprendizagem existe, propriamente, para garantir a qualidade da aprendizagem do 

aluno” (LUCKESI, 2008, p. 66). Para Sacristán e Pérez-Gómez (1998), a avaliação no 

contexto escolar assume diversas funções, dentre as quais se destacam funções 

sociais relativas à validação e certificação de saberes escolares; funções de poder e 

controle derivadas do valor das aprendizagens escolares; e funções pedagógicas, de 

caráter diagnóstico, formativo e somativo das aprendizagens. 

 Para os autores, a avaliação de caráter diagnóstico realiza-se “como recurso 

para conhecer o progresso dos alunos/as e o funcionamento dos processos de 

aprendizagem com o fim de intervir em sua melhora”, sendo a “avaliação inicial no 

começo de uma unidade de ensino ou de um curso” (SACRISTÁN; PÉREZ-GÓMEZ, 

1998, p. 327). A avaliação de caráter formativo é definida como sendo a que é 

realizada nos processos e possibilita informações sobre modos de compreensão, 

incompreensões, erros, com vistas a sua correção no curso da aprendizagem. Por fim, 

a avaliação de caráter somativo é descrita como a que permite detectar estados finais 

em que se encontram os alunos após um período ou processo de aprendizagem ou 

unidade didática (SACRISTÁN; PÉREZ-GÓMEZ, 1998, p. 326-327). 

Outro aspecto do indicador de plano de carreira é o necessário tempo integral 

para os professores na mesma unidade educacional. Essa compreensão implica que, 

por possuírem dois vínculos efetivos, podem realizar suas atividades profissionais 

numa mesma escola, evitando o dispêndio de tempo para o deslocamento até outras 

escolas.  

Ainda, no PME do Município, há metas e estratégias que dizem respeito à 

criação de mecanismos de acompanhamento e monitoramento do respectivo plano. 

Os indicadores para as ações de criação desses mecanismos se referem à existência, 

acompanhamento e avaliação do PME desenvolvido com base no PNE. 

O alinhamento do PAR ao PME foi um aspecto destacado pela coordenadora 

de planejamento da SME, quando afirma que, ao elaborar o PAR, a equipe 

considerou o PME e que, embora as metas sinalizassem ações semelhantes ao PAR, 

houve necessidade de repeti-las como uma forma de reforçar a sua 

operacionalização. 
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O PME foi levado em consideração porque nós já tínhamos a visão de alinhamento, 

conhecimento, por exemplo, das disciplinas que tinham maior índice de evasão, as propostas 

de formação. Já sabíamos quais eram as necessidades das escolas nesse período. Havia 

meta no PME que não tinha sido alcançada e por isso que repetia no PAR. O PME não foi 

avaliado antes do PAR. O PNE foi avaliado todas as metas em cinco anos, mas nós nunca 

fizemos, até porque sua construção se deu em 2005.  (COORDENADORA DE 

PLANEJAMENTO DA SME). 

O PME do Município foi aprovado no ano de 2005 e sua avaliação seria após 

quatro anos de vigência, motivo pelo qual ainda não tinha sido avaliado no ano de 

2007. Quanto ao PAR, segundo os entrevistados, foi elaborado em consonância com 

o PME, o que contribui para uma sobreposição de ações que pode ter levado à 

competição entre os planos, o PME e o PAR. A secretária do Município de Natal 

afirma que a sobreposição de planejamento é muito ruim para a educação municipal: 

“Eu acho tão ruim, quando se deixa de lado um planejamento que já existe”.  

Com relação às PP das escolas, o PME do Município já sinalizava, como meta, 

a necessidade da existência dessas propostas nas escolas: “Assessorar a elaboração 

e a implantação da proposta pedagógica em 100% das escolas da rede municipal até 

o segundo ano da execução do PME”, e, ainda, “devendo as escolas que serão 

criadas elaborarem, ainda no primeiro ano de funcionamento, sua proposta 

pedagógica” (PME, 2005-2014). Nesse sentido, o PAR difere da meta do PME quando 

acrescenta que esse assessoramento da SME tem que assegurar a participação dos 

professores e dos conselhos escolares na elaboração das propostas pedagógicas das 

escolas, bem como levar em conta as especificidades de cada escola. A 

coordenadora de elaboração do PAR de Natal ressalta que o Município já tinha 

realizado algumas ações como plano de carreira e PP das escolas, mas, mesmo 

assim, o PAR induzia pelo diagnóstico ações que ainda precisavam ser fortalecidas:  

 

O Município de Natal já tinha muitas coisas realizadas do que foi 
colocado no PAR como plano de carreira, PP de escolas, mas era 
necessário colocar diante do diagnóstico. O PAR definia as ações que 
o Município precisava fortalecer. O Município tinha a ação da formação 
de professores, por exemplo, então era para adequar os professores 
para as políticas de professores.  (COORDENADORA DE 
ELABORAÇÃO DO PAR). 
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Desse modo, consideramos que as opções políticas na implementação das 

políticas públicas definem o sucesso ou não em relação a estas. Essa assertiva 

coaduna-se com o que Wright (1988) ressalta como característica das RIGs, que é a 

importância das ações e atitudes das autoridades governamentais. O que essa análise 

revela é que há sobreposição de ações no PAR de Natal, ou seja, as ações que estão 

presentes no PAR e que já estavam como metas no PME ou estabelecidas em outra 

legislação se repetem. Portanto, não haveria necessidade dessa repetição, posto que 

o PME, por exemplo, já é um planejamento da educação municipal. Essa 

sobreposição pode contribuir para que haja uma descontinuidade das políticas, pois 

pode acarretar o abandono de um planejamento por outro. Nesse contexto, a União, 

por necessidade de realizar a coordenação federativa, ao induzir um determinado 

planejamento, pode vir a contribuir para o Município direcionar esforços para o que 

está sendo evidenciado por essa coordenação, limitando a autonomia municipal. 

Diante dessa problemática, as RIGs desempenham uma função crucial na 

elaboração e implementação de políticas públicas, evitando que haja uma 

sobreposição de ações dos entes e a descontinuidade das políticas. No entanto, é 

importante pontuar que a União necessita exercer a coordenação federativa sem ferir 

a autonomia desses entes. Conforme explicitam Barbalho, Castro e Cabral Neto 

(2014, p. 56), “sem a manutenção de um equilíbrio entre autonomia 

política/administrativa e autonomia financeira, a concepção de pacto federativo perde 

sentido”. Desse modo, é um grande desafio ao modelo de federalismo cooperativo 

brasileiro realizar a coordenação federativa induzindo os entes federados a 

compartilharem decisões e tarefas a partir de ações conjuntas e articuladas, na 

perspectiva de equilibrar os conflitos existentes na federação. 

 

5.2.4 Lei do Conselho Municipal  

 

 

Gestão 
Educacional  

Lei PAR de Natal – Dimensão Gestão 
Educacional –  Área 1: Gestão 
democrática              

1 – Art. 7º 
Compete ao 
Conselho 
Municipal de 
Educação: 

Lei do Conselho Municipal de 
Educação – Lei n. 5.175/2000 

1 – Existência, acompanhamento e 
avaliação do PME desenvolvido com 
base no PNE. 
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IV – Aprovar o 
Plano 
Municipal de 
Educação e 
suas 
alterações. 

Quadro 9 – Lei do Conselho Municipal de Educação 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados disponíveis em: <www.natal.rn.gov.br>. 

     

A Lei do Conselho Municipal de Educação (Lei n. 5.175/2000) se refere no Art. 

7º ao PME com relação a sua competência e responsabilidade na aprovação do 

respectivo plano e suas possíveis alterações.  

Muitas foram as dificuldades de implementação do Plano Nacional de 

Educação 2001-2010, entre elas destacamos que alguns Municípios e Estados não 

formularam seus planos correspondentes ao plano nacional ou, ainda, nos territórios 

que foram elaborados não houve a avaliação desses planos, como aconteceu no 

Município de Natal. O não alinhamento ou a avaliação dos planos para correção de 

distorções ou dificuldades inibem a União de atingir suas metas.  

A avaliação do PNE pelo INEP, no ano de 2009, aponta alguns avanços na 

educação básica e superior, como o atendimento das crianças na faixa etária de 4 a 

6 anos, que foi de 77% no ano de 2007, apesar desse índice não ter atingido de 

maneira uniforme todas as regiões e todos os Municípios, além de seu atendimento 

ser em tempo parcial e não integral. Quanto ao ensino fundamental, os indicadores 

de acesso mostram uma evolução nos últimos anos, estando o grande desafio 

relacionado à melhoria das condições de permanência. No ano de 2006, o 

atendimento da faixa etária de 7 a 14 anos foi de 97,3%.   

O INEP aponta, ainda, que o governo federal, no ano de 2004, coordenou 

discussões sobre a formação profissional técnica de nível médio, o que resultou no 

Decreto 5.154/04, de forma a promover oferta de educação técnica integrada ao 

ensino médio, revendo o direcionamento estabelecido no Decreto que fazia essa 

separação. Quanto à educação superior, segundo o INEP, ocorreu um crescimento 

acelerado na década de 2000, principalmente em instituições de ensino superior 

privadas, que respondem por mais de dois terços da matrícula em cursos de 

graduação e quase 90% do número de IES. 

No entanto, Dourado (2011) esclarece que o PNE (2001-2010) foi 

secundarizado nos processos de gestão e de proposição no governo Lula, que, nesse 
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momento, não considerou o respectivo plano como o epicentro do processo, 

corroborando a manutenção do binômio centralização/descentralização, fortemente 

marcado pelo protagonismo do executivo federal (DOURADO, 2011). 

Um fato a ser considerado é que os indicadores encontrados no PAR do 

Município, já referendados, exceto o assessoramento para a PP das escolas, não 

necessitavam na época de assistência técnica do MEC, ou melhor, seriam executados 

pelo Município sem a necessidade de assistência técnica e/ou financeira. Observa-se 

que há uma dificuldade técnico-administrativa e operacional na execução das ações 

dos indicadores que são de responsabilidade do Município.  Essas dificuldades podem 

estar relacionadas à definição das ações prioritárias pela equipe local, pois, mesmo já 

sendo estas normatizadas por lei em outros documentos, essa equipe considerou 

importante repeti-las como forma de impulsionar sua operacionalização, haja vista que 

a secretaria de educação não teve condições de operacionalizá-las antes da 

elaboração do PAR, conforme relata a coordenadora da elaboração do PAR do 

Município de Natal.   

 

O PAR seria mais, o PME se faz e fica lá, o PAR trazia mais o 
cotidiano, uma coisa mais para perto. O MEC tinha a compreensão de 
como estava o Município, por exemplo, quando financiasse uma ação 
saberia o que estava financiando. É muito interessante o PAR. Era 
realmente uma necessidade. Foi tudo muito rápido, mas o documento 
ficou bom. (COORDENADORA DE ELABORAÇÃO DO PAR). 

 

Outro fato que chama atenção é que, ao analisarmos o PAR atual (2011-2014) 

do Município de Natal, verificamos que a ação de instituição da comissão de 

acompanhamento e avaliação do PME ainda está presente, o que nos leva a inferir 

que, no momento de sistematização do PAR, no ano de 2011, essa ação não tinha 

sido executada pelo Município de Natal. Identificamos essa situação em outros 

indicadores da dimensão da gestão educacional do PAR do Município de Natal, como, 

por exemplo, a existência de PP nas escolas, revisão no plano de carreira para o 

magistério, plano de carreira dos profissionais de serviço e apoio escolar. Como já 

sinalizado, apenas o indicador de PP nas escolas necessitava da assistência técnica 

do Ministério da Educação. No entanto, a coordenadora de acompanhamento da 

execução do PAR sinaliza que as ações que já existiam no PAR 2007 se repetem no 

PAR posterior, de 2011, porque algumas metas do PME não tinham sido cumpridas. 
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Muitas das ações que se repetem no PAR posterior se repetem porque 
não foram realizadas. Eu posso dizer que nem 30% das ações foram 
realizadas. Não houve vontade política e, de certa forma, as pessoas 
responsáveis pelas ações ficaram desmotivadas porque não havia 
vontade para ser executado o PAR, vontade política. 
(COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO   
PAR). 

 

Dessa maneira, constata-se que, com a mudança dos gestores do executivo 

municipal no ano de 2009, houve modificação no quadro dos integrantes da equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, conforme relata a coordenadora de 

elaboração do PAR, ao ser indagada se o PAR serviu como planejamento municipal: 

“Eu não fiquei para a execução, foi outro grupo”. 

A mudança na equipe da SME no Município de Natal dificultou a implementação 

do PAR. Para a coordenadora de acompanhamento de execução do PAR, o 

instrumento foi considerado pela nova gestão um planejamento da gestão anterior e, 

portanto, não serviria para a nova gestão educacional. Dessa maneira, as ações 

conjuntas, nesse caso, foram negligenciadas pelos interesses locais em detrimento 

dos interesses gerais, conforme relata a entrevistada: 

 

Na gestão posterior veio um técnico do MEC para monitorar as ações, 
mas eu nem sequer fui chamada como coordenadora, se eu fosse 
chamada eu dizia a verdade, que não houve vontade política. 
(COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO 
PAR). 

 
Ainda acerca da continuidade das ações, ressalta: 
 

 

Quando foi para executar as ações, as pessoas que ficaram 
responsáveis sentiram muitas dificuldades de trabalhar com as ações, 
fazer com que elas acontecessem no Município porque a gestão 
municipal posterior não encarou o PAR como planejamento. Quando 
chegou o novo coordenador do setor de planejamento da secretaria, 
eu conversei com ele, expliquei que o PAR era um planejamento que 
organiza a rede municipal e, caso seguido, poderia ajudar a gestão, 
mas não houve vontade política. (COORDENADORA DE 
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAR). 

 

 

Abrucio (2010) esclarece que a rotatividade administrativa dificulta a 

continuidade das políticas e incentiva uma competição entre os níveis de governo que 

impacta no campo educacional. Por esse motivo, o autor considera que a 
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coordenação federativa deve ser realizada mediante o processo de negociação 

constante entre Estados e Municípios, tanto para elaboração das políticas como para 

sua implementação. 

Nesse contexto, na gestão municipal de Natal, no período de 2009 a 2011, o 

PAR não foi entendido como um planejamento do Estado brasileiro que perpassava 

governos, e sim como um planejamento de governo local e, portanto, não necessitava 

de continuidade. Essa assertiva leva-nos a refletir sobre um problema histórico 

brasileiro, que é a descontinuidade das políticas públicas. Essa descontinuidade 

revela-se tanto nas leis do Município como no PME e, por conseguinte, no PAR 

municipal.  

Essa descontinuidade incentiva uma competição incomensurável entre os 

níveis de governo que impacta na implementação das políticas públicas, insurgindo 

formas de regulação da União, ou seja, do centro para a periferia. No entanto, essa 

coordenação nem sempre ocorre com sucesso, pois há dificuldades na sua 

operacionalização pela rotatividade administrativa e governamental que atrapalha a 

continuidade das políticas. 

Diante disso, consideramos que a União possui um papel decisivo na 

coordenação federativa em relação ao desenvolvimento das políticas públicas, uma 

vez que tem a capacidade de incentivar a ação conjunta por meio da indução de 

políticas. No entanto, essas ações precisam ser negociadas, tanto no momento da 

sua elaboração quanto na implementação dessas políticas governamentais, para que 

sejam viabilizadas a contento.  

Reconhecemos que a não implementação de algumas ações do PAR do 

Município de Natal resulta da falta de iniciativa da coordenação da União. Essa 

coordenação, a partir da indução de políticas mediante acordos contratuais com os 

entes federados, em alguns momentos é necessária. Além disso, as RIGs não foram 

preservadas para evitar a sobreposição de ações entre os instrumentos de 

planejamento municipal. 

 O empenho aqui dedicado foi no sentido de discutir que as ações do PAR do 

Município de Natal já estavam sinalizadas e planejadas em documentos anteriores, 

ou mesmo abrindo um leque importante para novas reflexões sobre essas ações que 

serão discutidas no tópico a seguir.  



164 
 

 

 

 

 

5.3 A DIMENSÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL – ÁREA DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA E SEUS INDICADORES 

 

 

Objetivamos analisar neste item os indicadores que geraram e os que não 

geraram ações no PAR (2007-2011) do Município de Natal, a fim de apresentar uma 

visão geral da dimensão da gestão educacional, área da gestão democrática do PAR 

municipal. Para iniciarmos a discussão, consideramos importante expor como se 

apresentam a dimensão da gestão educacional do PAR do Município de Natal e as 

pontuações recebidas pelo diagnóstico a partir de critérios preestabelecidos pelo 

MEC. 

A Dimensão da Gestão Educacional é composta de 5 áreas, conforme o Gráfico 

1: Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino; 

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, permanência e conclusão na idade adequada; Comunicação 

com a sociedade; Suficiência e estabilidade da equipe escolar; e Gestão de finanças.  

 

 

57%
15%

14%

0%
14%

Gráfico 1 – Dimensão da Gestão Educacional: distribuições das ações por áreas no 
Município de Natal  – Quantidade
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Gráfico 1 – Dimensão da Gestão Educacional: distribuição das ações por áreas no Município 
de Natal – quantidade 
Fonte: Dados da pesquisa “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 
2012”. 

  

De acordo com o Gráfico 1, 57% das ações que correspondem à dimensão da 

gestão educacional relacionam-se com a área da gestão democrática: articulação e 

desenvolvimento do sistema de ensino; 15% referem-se à área de desenvolvimento 

da educação básica; tanto a área de comunicação com a sociedade quanto a de 

gestão de finanças correspondem a 14%; por fim, a área da suficiência e estabilidade 

da equipe escolar não apresenta ações. Desse modo, a área da gestão democrática 

é a que mais requer ações. Isso significa que a Secretaria Municipal de Educação 

necessitava, no ano de 2007, planejar para quatro anos ações relacionadas com a 

implementação de ações voltadas para o desenvolvimento da gestão democrática do 

sistema de ensino.   

É importante pontuar que o Município de Natal já possuía uma série de normas 

e documentos relacionados à gestão educacional democrática, mas, ainda assim, 

houve a concentração de ações nesse aspecto. A equipe, por ter conhecimento de 

que somente gerava ações quando a pontuação era 2 ou 1, pode as ter induzido e, 

por esse motivo, muitas delas já se encontravam em outras normativas ou no PME, 

sendo algumas realizadas na rede de ensino, conforme relata a coordenadora de 

elaboração do PAR. 

 

Para ser feito o diagnóstico, tivemos muitas reuniões. Nós achávamos 
que se colocássemos uma pontuação menor seria melhor para 
receber recursos do MEC.  (COORDENADORA DE ELABORAÇÃO 
DO PAR). 

 

A SME utilizou-se de estratégias para pontuar ações da dimensão da gestão 

educacional, área da gestão democrática, a fim de obter assistência técnica e 

financeira do MEC e, assim, fortalecer a gestão educacional. No entanto, 

consideramos que muitas dessas ações, por estarem sinalizadas em outros 

planejamentos, poderiam ter sido implementadas anteriormente ao PAR.  

Os indicadores da área da gestão democrática que geraram ações foram: 

existência de projetos pedagógicos nas escolas e o grau de participação de 
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professores no Conselho Escolar e na elaboração dos mesmos de acordo com as 

orientações da SME; existência, acompanhamento e avaliação do PME desenvolvido 

com base no PNE; Plano de Carreira para o magistério; e Estágio probatório 

efetivando os professores e outros profissionais da educação. Os indicadores 

existência e funcionamento de conselhos escolares; existência, composição e atuação 

do Conselho Municipal de educação (CME); composição e atuação do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE); e critérios para a escolha de direção escolar não geraram 

ações. O Quadro 10 a seguir sintetiza os indicadores que receberam e os que não 

receberam ações. 

 

 
 

Quadro 10 – Indicadores da Dimensão da gestão educacional: Área 1 – Gestão Democrática: 
articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 Indicador – Existência de PP nas escolas 

 

Quanto aos indicadores que geraram ações, as justificativas apresentadas pela 

equipe local e registradas no PAR do Município de Natal revelam que, no ano de 2007, 

apenas 50% das escolas de educação infantil elaboraram suas propostas 

pedagógicas e as demais encontravam-se em fase de elaboração; ainda, que apenas 

70% das escolas dos anos iniciais possuíam PP. No que concerne às escolas dos 

anos finais do ensino fundamental, já possuíam PP elaboradas, em sua maioria, com 

a colaboração do Conselho Escolar. O PME (2005-2014) já tinha estabelecido como 

meta “assessorar a elaboração e a implantação de proposta pedagógica em 100% 

das escolas da rede municipal até o segundo ano da execução do PME”, garantindo 

 Indicadores que geraram ações  Indicadores que não geraram ações 

Existência de PP nas escolas e grau de 
participação dos professores e dos 
Conselhos Escolares na elaboração dos 
mesmos; de orientação da SME e de 
consideração das especificidades de cada 
escola 

Existência, composição e atuação do 
CME 

Existência e acompanhamento e avaliação 
do PME desenvolvido com base no PNE 

Existência e funcionamento de 
conselhos escolares 

Plano de Carreira para o magistério Composição e atuação do CAE 

Plano de Carreira dos profissionais de 
serviço e apoio escolar 

Critério para escolha da direção da 
escola 

Estágio probatório efetivando os 
professores e outros profissionais da 
educação 
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que, ainda que as escolas fossem criadas, elaborariam no primeiro ano de 

funcionamento sua proposta pedagógica (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Lei 

n. 5.650/2005).  

Portanto, a meta do PME quanto à implantação das propostas pedagógicas em 

100% das escolas não tinha sido atingida nas escolas da rede municipal em sua 

plenitude no período de elaboração do PAR, pois 30% das escolas da rede pública 

municipal ainda não possuíam PP, portanto, necessitavam, segundo o documento do 

PAR, que a Secretaria Municipal de Educação interviesse com ações que suprissem 

a deficiência dessa ação, mediante qualificação para as equipes escolares. 

 Essa qualificação dar-se-ia mediante a metodologia do PDE-Escola, com a 

finalidade de apoiar tecnicamente as referidas equipes na elaboração e implantação 

desses documentos. Para tanto, a qualificação de profissionais da equipe da SME na 

utilização da metodologia do PDE-Escola também se fazia necessária, haja vista que 

essas pessoas seriam as responsáveis para formar as equipes escolares. Essa ação 

seria assistida tecnicamente pelo Ministério da Educação para que a Secretaria de 

Educação pudesse executá-la. Ao atrelar a formação da equipe escolar para a 

elaboração das propostas pedagógicas das escolas mediante o PDE-Escola, o PAR 

revela a característica de um planejamento que privilegia a racionalidade técnica, 

conforme explicitam Silva, Ferreira e Oliveira (2014, p. 91): 

  

 O PAR materializa um paradigma conservador de planejamento 
educacional, pois o fundamento principal do plano encontra-se no 
predomínio de uma concepção tecnicista de planejamento. Este 
fundamento teórico sustenta a tese de que a técnica, por si, possui 
legitimidade suficiente e conseguirá impor-se independentemente do 
consenso político entre os agentes sociais. 
 

 

Abrucio (2009) destaca que, com a implantação da reforma gerencial, a 

máquina administrativa utilizou-se do controle, com a finalidade de assegurar que os 

resultados do que foi planejado e organizado ajustassem-se tanto quanto possível aos 

objetivos previamente estabelecidos. 

Para esse autor: 

 

A mudança institucional se deu no sentido de que seria necessário 
alterar tanto a estrutura quanto o funcionamento do setor público, 
possibilitando um acréscimo de sua autonomia, maior eficiência na 
consecução dos resultados e ao mesmo tempo, em contrapartida, um 
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maior controle do setor público por parte da sociedade. Na dimensão 
ideológica, por representar uma mudança no paradigma que tem 
orientado a burocracia estatal, a chamada burocracia Weberiana deu 
lugar a uma burocracia generalista com a consequente introdução de 
práticas típicas de mercado na administração pública (ABRUCIO, 
2009, p. 4). 
 

 

Dessa maneira, no setor educacional no Brasil, as reformas nos serviços 

públicos têm sido redimensionadas a partir dos modelos de reformas das empresas 

privadas e tornaram-se imperativas nas agendas discursivas dos políticos e 

administradores públicos. Objetivaram promover a modernização, no caso da 

educação, da rede escolar, avaliada como atrasada e ineficiente em todos os sentidos 

(cobertura, processos de gestão, qualificação profissional, resultados, infraestrutura 

física etc.).    

Nesse sentido, vários mecanismos de planejamento, como programas 

diversos, de base gerencial, foram implementados na década de 1990, na tentativa 

de estabelecer o regime de colaboração no Brasil, financiados pelo Banco Mundial, 

que tinha o objetivo de modernizar a gestão educacional, entre eles, o PDE-Escola, 

atual PDE-interativo. Buscam complementar técnica e financeiramente as redes de 

ensino. Segundo Barbalho, Castro e Cabral Neto (2014, p. 61), “por meio de uma 

política definida em âmbito central, o estado nação procura instituir o regime de 

colaboração”.   

Mesmo com o reconhecimento de aspectos gerenciais na política educacional 

brasileira, destacamos a importância da elaboração de Propostas Pedagógicas, que 

se constitui um trabalho coletivo envolvendo a comunidade escolar para uma melhor 

articulação das ações da escola mediante o planejamento. A LDB n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, em seus Artigos 12 e 14, estabelece a adoção de princípios 

democráticos para a gestão escolar, operacionalizada através da elaboração de um 

Projeto Político-Pedagógico para as unidades escolares e da implantação de 

conselhos escolares. 

O Art. 12 da LDB ressalta que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  

 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
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III - assegurar o estabelecimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas;  
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
V- prover meios para recuperação de alunos com menor rendimento; 
VI - criar processos de integração entre escola, família e comunidade, 
integrando-os com a escola. 

 

Os cinco primeiros incisos do Art. 12 discorrem a respeito do planejamento e 

da racionalização das atividades escolares; o sexto volta-se para a integração entre 

escola e família, a qual deve fazer parte da comunidade escolar e participar 

ativamente do processo educativo. 

Nesse contexto, a escola ganha espaço com o reconhecimento de lócus 

privilegiado do desenvolvimento das políticas de melhoria da qualidade educativa. A 

democratização e a autonomia da escola são dois fatores importantes para a 

implantação da gestão democrática na escola. A esse respeito, Libâneo (2003) 

conceitua autonomia como a faculdade das pessoas de autogovernar-se, de decidir 

sobre o próprio destino e aponta que a instituição autônoma é aquela que tem poder 

de decisão sobre seus objetivos e sobre suas formas de organização, mantendo-se 

relativamente independente do poder central e administrativamente livre de recursos 

financeiros. 

Portanto, no PAR do Município de Natal, a elaboração das propostas 

pedagógicas das escolas torna-se uma ação importante para o estabelecimento da 

gestão democrática da rede de ensino. Nesse sentido, consideramos que outros 

mecanismos estão atrelados à gestão democrática, no entanto a formulação de 

propostas pedagógicas com participação da comunidade escolar impulsiona o debate 

e as práticas em favor de uma cultura escolar democrática.  

 

Indicador – Existência, acompanhamento e avaliação do PME desenvolvido com 

base no PNE 

 

No que concerne ao indicador existência, acompanhamento e avaliação do 

PME desenvolvido com base no PNE, gerou a ação de implantar ou reestruturar o 

PME com estratégias de elaboração e aplicação de instrumentos de 

acompanhamento e avaliação e, ainda, implantação de planejamento estratégico da 

SME.  
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O PME de Natal, Lei 5.650 de 20 de maio de 2005, determina, nos Arts. 2º e 

3º, respectivamente, que “o município, com a participação da sociedade civil, realizará 

avaliações periódicas da implementação do PME” e “instituirá comissão de avaliação 

e estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas 

constantes no PME” (Lei n. 5.650 de 20 de maio de 2005); ainda, no § 2º do Art. 2º: 

“a primeira avaliação será realizada no quarto ano de vigência da lei”. Desse modo, a 

instituição de uma comissão permanente para a avaliação das ações do PME, que 

deveria ser composta por representantes da sociedade civil e das instituições públicas 

responsáveis pela educação do Município, já estava normatizada no PME desde 

2005.  

Consideramos que a instituição dessa comissão para acompanhamento e 

avaliação do PME é um mecanismo atrelado à importância das interações, ou seja, 

das RIGs na elaboração e implementação de políticas públicas. Essas interações 

definem o tipo de federalismo estabelecido, mais competitivo ou mais cooperativo. Da 

mesma maneira, quando o diagnóstico do PAR estabeleceu uma ação que 

determinava a instituição de uma comissão para acompanhamento e avalição do PME 

de acordo com o PNE, Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, a União buscou fazer a 

coordenação federativa, pois o Plano Municipal de Educação necessitava ser 

monitorado e avaliado por uma comissão composta de representantes de várias 

instituições públicas e da sociedade civil, como forma de assegurar que suas metas 

fossem cumpridas, conforme o planejado. No entanto, a ação do PAR, no que se 

refere à instituição de uma comissão para acompanhamento e avaliação do PME, já 

estava posta no PME de Natal, havendo, portanto, uma sobreposição de ações 

relacionadas aos dois planejamentos: o PAR e o PME.  

Essa sobreposição no planejamento, mediante a indução da União, a partir de 

diversos interesses, revela que há uma tendência da centralidade no federalismo 

brasileiro, como forma de impulsionar a coordenação federativa e, assim, atingir 

objetivos formulados na União. Isso produz uma ausência de definição de 

responsabilidades que contraria a dinâmica democrática do planejamento e da gestão 

no Município de Natal, como também o preconizado no discurso da colaboração 

federativa. Essa colaboração deve ocorrer a partir da distribuição e do exercício de 

competências comuns e conjuntas em uma relação de reciprocidade, evitando, assim, 

a descontinuidade das políticas. 
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Mesmo sendo a instituição de comissão para o acompanhamento do PME 

estabelecida no PME e no PAR, a coordenadora de planejamento da SME afirma 

que o PME nunca foi avaliado. 

 

Nunca avaliamos o PME, sempre tínhamos implicações técnicas dos 
setores, nós éramos muito absorvidas com o cotidiano, para dar conta 
do dia a dia, e às vezes precisa contratar alguém de fora, com olhar 
externo para fazer isso. A única meta que me lembro que foi cumprida 
foi a do financiamento que avaliamos, que o PME dizia que tinha que 
chegar a 30% e chegou. (COORDENADORA DE PLANEJAMENTO 
DA SME). 

 
Muitas foram as dificuldades de implementação do Plano Nacional de 

Educação 2001-2010, dentre elas, destacamos que alguns Municípios e Estados não 

formularam seus planos correspondentes ao plano nacional, ou, ainda, nos territórios 

que foram elaborados não houve a avaliação desses planos, como aconteceu no 

Município de Natal. O não alinhamento ou a não avaliação dos planos para correção 

de distorções ou dificuldades inibem a União de atingir suas metas.  

Para que as metas do PNE fossem avaliadas, seria necessária a realização de 

avaliação dos diversos planos de educação, que deveriam estar organicamente 

vinculados entre si e aos seus respectivos instrumentos de planejamento 

orçamentário local, funcionando como instrumentos estratégicos da gestão de 

diferentes governos ao longo da década. Portanto, os planos municipais devem prever 

processos e procedimentos semelhantes aos planos estaduais e federal de 

acompanhamento e avaliação.  

A instituição de comissão para acompanhamento e avaliação do PME no 

Município de Natal teria a competência, em face das metas estabelecidas, de proceder 

às avaliações periódicas, a partir de uma sistemática de coleta de informações e 

apuração de dados educacionais locais. Essa comissão deveria ter a participação de 

movimentos sociais e dos demais segmentos da sociedade civil organizada e da 

sociedade política por meio de instâncias colegiadas, como os conselhos de 

educação, como forma de contribuir para uma gestão educacional democrática. 
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Indicadores – Plano de Carreira para o magistério e Plano de Carreira dos 

profissionais de serviço e apoio escolar 

 

Os indicadores Plano de Carreira para o magistério e Plano de Carreira dos 

profissionais de serviço e apoio escolar refletem a lógica do PAR quanto à 

dissociabilidade entre os trabalhadores docentes e não docentes.  

Ao separar a valorização profissional dos docentes e não docentes, como os 

indicadores de plano de carreira dos profissionais do magistério e dos profissionais de 

apoio e serviço escolar, o PAR desconsidera as conquistas provenientes de lutas em 

prol da organização e construção de identidade dos profissionais de educação, como 

também a luta em defesa da indissociabilidade entre formação e valorização 

profissional. 

A organização, formação e valorização dos profissionais da educação nas 

últimas décadas integraram a agenda educacional no Brasil, contribuindo para a 

elaboração de políticas e ações por uma concepção de educação democrática. Essa 

concepção democrática fortaleceu a organização sindical e, consequentemente, a 

melhoria das condições de trabalho, resultado da articulação entre formação, carreira 

e salário dos profissionais da educação. 

No PAR de Natal, o indicador Plano de Carreira para o magistério gerou a ação 

de reestruturar e implementar o plano de carreira para o magistério do Município de 

Natal, de acordo com uma revisão nas regras de avaliação, desempenho e critérios 

de evolução funcional. A justificativa para essa ação é que, mesmo o plano de carreira 

encontrando-se implementado, havia a necessidade de reunir a comunidade escolar 

para a sua divulgação, mediante a distribuição de boletins informativos. A Lei que 

dispõe sobre o plano de carreira, remuneração e estatuto do magistério público 

municipal de Natal e dá outras providências é a de n. 058, de 11 de setembro de 2004, 

portanto anterior à elaboração do PAR. 

 A garantia da implementação do plano de carreira, remuneração, salários e 

estatutos do magistério, assegurando 20% da carga horária dos educadores para o 

planejamento de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas corresponde a metas 

estabelecidas no PME de Natal (2005-2014). Portanto, a justificativa e a ação de 

divulgação do plano de carreira estão em consonância com o que reza o PME e não 

se constituem sobreposições de ações no PAR. 
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Indicador – Estágio probatório efetivando os professores e outros profissionais 

da educação 

 

O indicador que gerou ações foi Estágio probatório efetivando os professores e 

outros profissionais da educação. A justificativa que se encontra no PAR para essa 

ação é que a avaliação do estágio probatório para efetivação dos professores estava 

em fase de implementação, com regras claras e definidas, estabelecidas pela SME. 

No entanto, havia a necessidade de algumas estratégias para a socialização, como a 

realização de reuniões, seminários e assembleias com profissionais da rede, 

representantes de sindicatos, representantes do legislativo, do executivo e do 

Conselho Municipal de Educação e, ainda, a produção e distribuição de material 

informativo com essa finalidade.   

Portanto, os indicadores da dimensão da gestão educacional, área da gestão 

democrática, que geraram ações foram: existência de projetos pedagógicos nas 

escolas e o grau de participação de professores no Conselho Escolar e na elaboração 

dos mesmos de acordo com as orientações da SME; existência, acompanhamento e 

avaliação do PME desenvolvido com base no PNE; Plano de Carreira para o 

magistério; e Estágio probatório efetivando os professores e outras profissionais da 

educação. 

Todas as ações geradas nesses indicadores sugerem a indução da União para 

a efetivação do regime de colaboração estabelecido no Decreto 6.094/07. Essa 

indução indica que a União precisa fazer a coordenação federativa, induzindo políticas 

e estabelecendo RIGs mediante pactos com os entes federados, sobretudo quando 

os Municípios brasileiros, a exemplo do Município de Natal, não conseguirem 

implementar metas ou ações já estabelecidas em outros instrumentos de 

planejamento municipal, como o PME, uma vez que no PAR 2011/2014 muitas das 

ações repetem-se. Confirmamos essa afirmativa quando analisamos o PAR posterior 

e encontramos muitas ações que se repetem por esse motivo, conforme relata uma 

das entrevistadas, segundo a qual menos de 30% das ações do PAR 2007/2001 foram 

implementadas no Município de Natal. 

Os indicadores existência e funcionamento de conselhos escolares; existência, 

composição e atuação do Conselho Municipal de Educação (CME); composição e 

atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE); e critérios para a escolha de 
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direção de escola não geraram ações, pois o Município de Natal, de acordo com a 

justificativa do PAR, já havia realizado essas ações. 

 Sendo assim, não havia a necessidade de ações para esses indicadores, 

tendo em vista que o documento enfatiza que todas as escolas da rede municipal de 

ensino de Natal já possuíam Conselhos Escolares, como também já existiam o 

Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar, ambos 

atuando devidamente. Ainda, o documento ressalta que, desde o ano de 1986, 

processava-se a eleição direta para diretores de escola no Município e, portanto, os 

critérios já estavam normatizados. De acordo com o PME (2005-2014) de Natal, era 

necessário consolidar e aperfeiçoar o modelo de gestão democrática em curso na 

rede municipal, criando um sistema de avaliação interna e externa. 

Assim, os colegiados ganham destaque, mesmo antes do PAR, como forma de 

gestão, em que a figura do diretor de escola tem uma autoridade limitada, não sendo 

o único responsável pelas decisões, pela legitimidade das ações, que dependem da 

participação de todos os envolvidos com a problemática. Nesse contexto, a 

possibilidade de uma ação administrativa na perspectiva da construção coletiva exige 

a participação de toda a comunidade escolar nas decisões do processo educativo, o 

que possibilitará a democratização das relações que se desenvolvem na escola, 

contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo e pedagógico. No entanto, não 

podemos desconsiderar, como enfatizado anteriormente, que os diversos colegiados 

que se constituem mecanismos da gestão democrática tornam-se, em um sentido 

gerencial, arranjos promotores de accountability, objetivando maior eficiência da ação 

estatal. 

Em síntese, podemos afirmar que, embora o discurso da gestão democrática 

apareça na dimensão da gestão educacional do PAR, todo o encaminhamento 

metodológico do instrumento está direcionado em uma perspectiva do planejamento 

estratégico fundamentado na racionalidade técnica e no controle, sem uma 

consistente base pedagógica, política e econômica necessária para a sua legitimação. 

Dessa maneira, o PAR do Município de Natal, por não possuir as condições políticas 

e estruturais para se efetivar, como a ausência de aporte técnico e financeiro, revela 

uma concepção gerencialista que impulsiona a desconcentração de tarefas para os 

Municípios e que os submete a uma incapacidade de formulação de políticas. 

Por outro lado, paradoxalmente, o PAR permitiu uma maior articulação dos 

entes com a União, consentindo que muitos Municípios que nunca tinham recebido 
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transferências voluntárias da União começassem a receber essa assistência técnica 

e financeira, mesmo que ainda de forma limitada. 

Portanto, no Município de Natal, essa contradição interna do PAR faz-se 

presente. O PAR de Natal, ao ser estruturado com ações que estão atreladas as metas 

e estratégias do PME, desponta para uma sobreposição de ações no planejamento 

educacional do Município. Essa sobreposição ainda se revela quando analisamos a 

normatização do Município. Dessa maneira, no Município de Natal, já existia 

planejamento sistematizado, o que contribuiu para que a equipe técnica da SME o 

rejeitasse inicialmente. 

 Outro fato relevante é que a gestão posterior (2009) do Município de Natal não 

encarou o PAR como planejamento municipal e o abandonou, não cobrando da União 

o pactuado no termo de compromisso Todos pela Educação, o qual estabeleceu o 

regime de colaboração entre a União e o Município.   

A descontinuidade das políticas é histórica no Brasil, pela rotatividade 

administrativa das equipes da administração pública, como foi no Município de Natal, 

impedindo, muitas vezes, a implementação das políticas públicas e incentivando uma 

competição entre os níveis de governo.  

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 
O federalismo é uma forma de organização do Estado que difere do modelo 

clássico de nação, que é o Estado unitário. No federalismo, o princípio de autonomia 

e de compartilhamento da legitimidade e do processo decisório corresponde a 

características que possibilitam a existência de um agente governamental legítimo, na 

definição e na elaboração das políticas públicas. Esse compartilhamento 

consubstancia-se mediante contrato ou associativismo territorial por meio de 

consórcios públicos, envolvendo alianças e parcerias entre os governos subnacionais, 

sendo a União financiadora e coordenadora desses arranjos.   

O federalismo, em princípio, possui características da não centralização do 

poder, permitindo que haja arenas de decisão política com maior ou menor 
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abrangência. A não centralização difere da descentralização, que provoca a existência 

de um centro de poder com uma autoridade que pode descentralizar e recentralizar o 

poder decisório conforme seus interesses. 

Mesmo que não se materialize a não centralização do poder, a coordenação 

federativa configura-se como uma estratégia importante para que a interdependência 

estabeleça-se no federalismo cooperativo. Essa coordenação é orientada por leis e 

diretrizes nacionais pactuadas entre os entes, possibilitando a indução das políticas. 

Desse modo, essa indução precisa assegurar um financiamento capaz de garantir 

qualidade das políticas públicas, sem ferir a autonomia dos entes. 

No Brasil, desde a República até os dias atuais, o federalismo configurou-se, 

em diversos momentos históricos, numa alternância de centralização e 

descentralização da União, opondo-se a não centralização do poder em um 

movimento cíclico de momentos mais centralizados e outros mais descentralizados. 

Esses arranjos construídos ao longo da história brasileira não foram capazes de 

superar as desigualdades entre os entes, pois não houve uma equalização fiscal, 

tampouco a União conseguiu realizar a coordenação federativa de forma que 

mantivesse a distribuição de poder mediante as relações intergovernamentais, 

contribuindo para que houvesse momentos mais cooperativos e outros mais 

competitivos no federalismo brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988, ao desenhar uma federação descentralizada, 

seguiu a direção de um modelo mais propício à competição, no entanto o Artigo 23 da 

CF apresenta a necessidade da responsabilidade compartilhada, impulsionando o 

federalismo cooperativo. Nessa direção, o grande desafio federativo é fortalecer as 

capacidades institucionais dos Municípios, principalmente no que se refere à 

execução de políticas.  

Na educação, a corresponsabilidade dos entes federados para assegurar os 

direitos está normatizada em instrumentos legais de grande impacto para esse setor, 

aprovados no Congresso Nacional nas décadas de 1990 e 2000, como a LDB 

9.394/96, que reestruturou e definiu as bases da educação escolar nacional; e a 

Emenda Constitucional n. 14/96, que instituiu o FUNDEF, o qual, posteriormente, foi 

substituído pelo FUNDEB, os quais instauraram um novo modelo de financiamento, 

tornando-se uma ação importante, muito embora não suficiente para a efetivação do 

regime de colaboração. 
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A Lei n. 10.172/2001, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação 

(2001/2010) – o qual, por sua vez, traçou novos rumos para as políticas e ações 

governamentais, embora não tenha atingido suas metas –, e a Emenda Constitucional 

n. 59/2009 – que prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos, 

amplia a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 

educação básica e estabelece uma meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto, além da desvinculação das 

receitas da União (DRU) – são normatizações importantes, mas não suficientes para 

assegurar um federalismo cooperativo no Brasil. 

No entanto, o federalismo cooperativo, aos poucos, fortalece-se, na medida em 

que as relações intergovernamentais são estabelecidas, por exemplo, por meio da 

criação de conselhos tripartites que asseguram a representatividade dos três entes 

federados, perspectivando mediante o regime de colaboração e articulação federativa 

nacional, com vários segmentos da sociedade, formar o sistema nacional de 

educação. 

No ano de 2007, o governo federal criou, mediante o Decreto 6.094/07, o Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual possui um termo de 

compromisso que deve ser assinado pelo representante legal dos Estados e dos 

Municípios, pactuando acordos entre a União e os entes federados na perspectiva de 

um modelo de federalismo cooperativo preconizado na CF de 1988. É com a finalidade 

de possibilitar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino e ainda para 

operacionalizar as metas referentes à educação básica estabelecidas no PDE que o 

MEC induziu o instrumento do plano de ações articuladas (PAR). 

O PAR é um programa de governo preconizado no Decreto 6.094/07 e é 

requisito para a assistência técnica e financeira da União à educação básica das redes 

públicas de ensino. Ele foi criado para diminuir o distanciamento entre o MEC e os 

Municípios no financiamento das políticas educacionais, que por longa data foi 

dificultado. Para dirimir essas dificuldades, o MEC perspectiva o regime de 

colaboração para a materialização das ações do PAR e busca contribuir para que a 

União faça a coordenação federativa mediante as RIGs. 

No entanto, o PAR não consegue diminuir o distanciamento entre o MEC e o 

Município de Natal, porque estabelece RIGs insuficientes para tal finalidade, havendo 

uma centralização da União no que concerne à escolha da elaboração ou não do PAR 

pelos entes, haja vista que a adesão tanto ao PDE quanto ao PAR foi imposta e não 
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negociada no sentido da construção coletiva, não significando, por exemplo, no 

Município de Natal, uma ação ativa dos sujeitos envolvidos. Essa centralização, ao 

negar o direito de escolha do Município de Natal de aderir ou não ao PAR, assegura 

características de um federalismo centrípeto. A ausência de discussões mais 

profundas e de uma construção coletiva do PAR comprometeu o regime de 

colaboração estabelecido no Decreto 6.094/07. 

O PAR, ao significar uma possibilidade do regime de colaboração, não 

conseguiu efetivar-se a contento no Município de Natal, prejudicando a materialização 

do regime de colaboração. Dados da pesquisa mostram que não houve uma 

negociação entre o MEC e o Município para a elaboração do PAR, embora a equipe 

da SME tenha sido capacitada para tal finalidade. Dessa maneira, as RIGs para a 

gestão, o planejamento e o financiamento da educação entre o MEC e a Secretaria 

Municipal de Educação não foram estabelecidas, devido à imposição do MEC para 

que as redes elaborassem o instrumento. Nessa perspectiva, a implementação das 

ações do PAR sofreu limitações demarcadas por contextos políticos, que, por sua vez, 

implicaram as configurações das finanças públicas, principalmente porque a gestão 

posterior (2009-2012) não considerou o PAR como planejamento da rede municipal. 

Outro aspecto relevante é que o PAR, ao priorizar a racionalidade técnica e 

privilegiar a concepção gerencial, foi questionado pela equipe da SME, que o encarou 

como um planejamento meramente técnico, fundamentado no controle da produção 

do trabalho escolar. Sendo assim, no PAR há uma restrição nas suas bases 

pedagógicas, políticas e econômicas, que seriam necessárias para sua legitimação. 

Esse entendimento por parte da equipe da secretaria contribuiu para que houvesse 

dificuldades para a coordenação do PAR organizar a equipe para elaboração e 

acompanhamento das ações.  

Contraditoriamente à lógica gerencial, aspectos elementares de uma gestão 

democrática também se apresentam no PAR, principalmente quando as relações 

entre o MEC e os Municípios são facilitadas, por exemplo, na assistência técnica e, 

em especial, no financiamento, mesmo que tenham sido limitadas. Antes do PAR, 

para que o MEC financiasse alguma ação do Município, tinha que ser mediante plano 

de trabalho descontextualizado das reais necessidades locais. Após o PAR, houve 

uma maior interligação das ações essenciais dos Municípios que possibilitou que a 

União conseguisse visualizar e compreender melhor as suas necessidades reais e, 

assim, propor a assistência técnica e financeira. No entanto, o PAR não consegue, no 
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Município de Natal, operacionalizar seus objetivos, por não ter as condições 

estruturais e políticas para se efetivar. 

O MEC, por meio da indução que impulsionou os sistemas de ensino a 

elaborarem o PAR, buscou realizar a coordenação federativa, mas não conseguiu no 

Município de Natal, apesar de ser um Programa que perspectiva o regime de 

colaboração, que, por sua vez, foi considerado pela equipe da SME um instrumento 

de planejamento de gestão que busca a eficácia. No entanto, constatamos que o PAR 

é um importante instrumento de planejamento para as redes públicas e, ainda, permite 

que o MEC tenha uma visão geral das necessidades dos Municípios e Estados 

brasileiros a partir do diagnóstico realizado por cada equipe local de elaboração. 

Contudo, a forma como foi constituído mantém o Município em uma condição de 

submissão ao controle da União e põe os entes como coadjuvantes na formulação de 

políticas públicas.  

Desse modo, a União, diante da proposta de planejamento que se insere na 

lógica do PAR, procura estabelecer RIGs elementares visando à descentralização da 

execução das políticas públicas educacionais, deixando, entretanto, espaço para os 

governos subnacionais desenharem e implementarem suas próprias políticas 

educacionais. 

 No Município de Natal, o PAR contribuiu para que houvesse uma sobreposição 

no planejamento, principalmente, no PME. Essa sobreposição no planejamento 

municipal, além de prejudicar a autonomia local, indica a necessidade do controle da 

União na implementação das políticas municipais, revelando a necessidade desta de 

fazer a coordenação federativa e, assim, alinhar as políticas em todo o território 

nacional. No entanto, a falta de condições objetivas para os Municípios executarem 

políticas comprometeu o sucesso do programa no Município de Natal com a 

descontinuidade das ações do PAR após a mudança de gestão. 

Essa descontinuidade acarretou prejuízos para a rede municipal, que não 

conseguiu implementar todas as ações estabelecidas no PAR municipal, fazendo com 

que elas se repetissem no PAR posterior (2011-2014). Essa situação poderia ter sido 

evitada caso a União tivesse realizado a coordenação federativa e estabelecido RIGs, 

efetivando, assim, o regime de colaboração. Diante desse contexto, o PAR não foi 

entendido como um planejamento do Estado brasileiro que perpassava governos, e 

sim como um planejamento de governo e, portanto, não necessitava de continuidade. 
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Portanto, consideramos que a União tem um papel decisivo na coordenação 

federativa no que se refere ao desenvolvimento das políticas públicas, uma vez que 

possui a capacidade de incentivar a ação conjunta por meio da indução de políticas, 

porém essas ações precisam ser negociadas, tanto no momento de sua elaboração 

quanto na implementação dessas políticas governamentais, a fim de que sejam 

viabilizadas para o fortalecimento do federalismo cooperativo e, por conseguinte, do 

regime de colaboração na área da educação. 
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APÊNDICE 
 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURA  

 

Sujeitos entrevistados: secretária de educação básica do MEC e presidente nacional 

da UNDIME. 

 

1 Como foi a elaboração do PAR? Quem participou? 

 

2 Como foi a pactuação entre o MEC e os Municípios na elaboração do PAR? 

 

3 A União estabeleceu algum acordo com o CONSED e a UNDIME para 

elaboração do PAR? 

 

4 Qual a contribuição do PAR para que a União consiga fazer a coordenação 

federativa? 

 

5 O PAR contribui na organização da rede de ensino? Em que aspectos? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURA  

Sujeitos entrevistados: Equipe local. 

 

1 Como foi a elaboração do PAR? Quem participou? 

 

2 Você considera que houve dificuldades na elaboração do PAR. Em que 

aspectos? 

 

3 O PAR contribui na organização da rede de ensino? Em que aspectos? 

 

4 Como foi a pactuação entre o MEC e o município para elaboração do PAR? 

 

5 Qual a contribuição que o PAR tem para a gestão municipal?  

 

6 Para a elaboração do PAR foi levado em consideração alguma normatização 

do município?  Se sim. Qual? Caso seja a lei organiza, o PME ou Lei do CME, 

questionar sobre: 

6.1) O art. 157 da lei orgânica do município ressalta que ao pessoal do magistério 

é garantido plano de carreira com piso salarial profissional. A equipe local tinha 

conhecimento desse artigo? Se sim? Porque há uma repetição no PAR? 

6.2) O PME 2005 assegura 20% da carga horária dos educadores  para 

planejamento de aulas, de avaliação e reuniões pedagógicas, garantindo 

afastamento pra cursos e gradativamente a instituição de regime de tempo integral. 

A equipe de elaboração do PAR tinha conhecimento? Caso sim porque há uma 

repetição no PAR? 

6.3) O PME/2005 assegura a criação de mecanismo de acompanhamento e 

monitoramento do PME? No PAR há uma ação direcionada para esse 

acompanhamento e monitoramento. Quais os principais critérios ou motivos para 

que houvesse essa sobreposição? 

 

7 Você considera que haveria necessidade da elaboração do PAR se já havia um 

PME?  

 

8 Ao analisar o PAR posterior (2011/2014) verificamos que muitas das ações que 

seriam executadas pelo município sem necessidade da assistência técnica ou 
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financeira do MEC não foram executadas. Qual foi a dificuldade técnica 

administrativa e operacional na execução dessas ações? 

 

9 A gestão municipal considerou o PAR como planejamento municipal? Se sim de 

que forma. Se não, de que forma.  

 

  

 

 

 

 

 


