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...acho que o PAR, na sua estrutura fundante, fala de uma federação que não existe 
como federação. É quase uma coisa... uma carta que não encontra repercussão na 
realidade. O Brasil coloca o município como ente federado, e, em sua estrutura, é no 
município onde as coisas, de fato, acontecem, é lá onde as pessoas estão, mas ele é 
um ente somente na nossa Carta maior... Então uma grande ideia que é a articulação 
de ações, Plano de Ações Articuladas, talvez essas articulações tenham sido 
fragilizadas, exatamente, porque o seu espírito fundante, de federação, não ofereceu...  
o atual modelo não ofereceu suporte pra que essa articulação  acontecesse. No meu 
entendimento, como Secretária Municipal, os Secretários estão bem solitários com 
seus problemas e distantes do grande movimento nacional. Quando a política chega 
ao município, ela não vem pensada com cabeça de município, muitas vezes ela traz o 
recurso, mas não traz a parceria. É diferente.  
 

Secretário P5-SME (2016) 
 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A compreensão da dinâmica de compartilhamento do poder nas transformações recentes do 
federalismo brasileiro perpassa pela elucidação das regras do jogo federativo existentes na 
interdependência entre os entes federados. Tendo como objeto de análise o Plano de Ações 
Articuladas (PAR), um planejamento multidimensional da política de educação elaborado pelos 
municípios para um período de quatro anos, esta tese possui como objetivo analisar o PAR, 
situando-o no contexto do federalismo brasileiro, tendo como foco a interdependência nas 
relações entre os entes federados, com destaque para a gestão do PAR do município de Campina 
Grande, PB. O trabalho se alicerçou na teoria do federalismo cooperativo, com foco nas 
categorias que fundamentam a busca da unidade na diversidade: descentralização, autonomia e 
cooperação, bem como na análise da coordenação federativa do MEC. A pesquisa é de natureza 
qualitativa, baseando-se em análise documental e em análise de conteúdo de entrevistas 
semiestruturadas, organizada por meio de categorias temáticas, com a elaboração de redes 
semânticas. No exame da trajetória do PAR, existem três fases: sua concepção, centralizada no 
MEC; diagnóstico e elaboração dos planos pelo município, desenvolvidos sob um padrão 
hierarquizado de relações intergovernamentais; execução e monitoramento dos resultados, com 
articulação de ações para o exercício do PAR, porém sem acompanhamento efetivo. Em síntese, 
o PAR funciona por meio da determinação de padrões e de uma distribuição territorial de poder 
com divisão de competências entre União, estado e município, buscando instituir a cultura do 
planejamento e romper com a tradição política de projetos de balcão para melhorar o 
relacionamento independentemente da capacidade institucional dos municípios. Contudo, as 
especificidades locais são pouco consideradas, e as assimetrias regionais permanecem, além de 
haver outras implicações, como compromissos não cumpridos e falta de mecanismos de 
acompanhamento dos resultados, enaltecendo a necessidade de transparência das iniciativas. 
Discute-se que, devido às eleições, as mudanças de gestão desencadeiam rupturas no 
desenvolvimento das ações do PAR, bem como a descontinuidade do planejamento feito por 
gestores antecessores. Também existe transferência de responsabilidades do PAR para 
terceiros, mas, em outros casos, os gestores não só entendem como se imputam da função de 
instituir mecanismos locais para a melhoria da qualidade da educação. As responsabilidades 
conjuntas são exercidas sob um contexto que exige clareza no compartilhamento de poder e 
comunicação eficaz entre os entes. Como decorrência da interação, surgem áreas de 
sobreposição e interpenetração na concepção de políticas públicas. Em Campina Grande, 
limites foram encontrados na materialização do regime de colaboração, mas há ações em termos 
de responsabilidades conjuntas, sobressaindo a autonomia do município na definição de 
práticas locais. As conclusões permitem enfatizar que a concepção de uma política coordenada 
pelo MEC, articulada à gestão da educação do município, cuja organização pauta-se pelos 
sentidos de autonomia e descentralização, evidencia as heterogeneidades brasileiras, 
acentuando o dilema da tomada de decisão compartilhada para a efetivação das políticas 
educacionais. Por isso, as recomendações seguem no sentido de melhorar a tomada de decisão 
dos governos, visando, especialmente, à gestão educacional e à colaboração. 
 
Palavras-chave: Federalismo cooperativo. Plano de Ações Articuladas. Relações 
intergovernamentais. 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The comprehension of the power-sharing dynamic in recent transformations of Brazilian 
federalism requires an elucidation of the federative game rules existent in the interdependency 
of the federated entities. The objective of this thesis is to analyse the Plan of Articulated Actions 
(Plano de Ações Articuladas – PAR) - a four-year multidimensional plan of educational policy 
elaborated by local authorities - by placing it in the context of Brazilian federalism, focusing 
on the interdependency of the federated entities, and highlighting the PAR’s management in 
the city of Campina Grande, Paraíba. This paper is based on the analysis of MEC’s federative 
coordination and the theory of cooperative federalism, with a focus on the categories that 
ground the search of unity in diversity: decentralization, autonomy and collaboration. The 
research is qualitative in nature, basing itself on documental analysis and analysis of semi-
structured interviews, organized by thematic categories elaborated through semantic networks. 
The PAR consists of three phases: its conception, executed by MEC; its diagnosis and 
elaboration – developed under a hierarchical standard of intergovernmental relations – achieved 
by the local authority in question; its execution and monitoring. In summary, the PAR operates 
by establishing standards and a territorial distribution of power through division and assignment 
of responsibilities to federal, state and local authorities. It ruptures with a practice of separate 
and unrelated demands, instituting a culture of planning. Unfortunately, the local specificities 
are overlooked and the regional asymmetries keep on existing, as well as many other 
complications such as unfulfilled commitments, the absence of monitoring mechanisms and 
lack of transparency of the initiatives. It is argued that, due to the elections, changes in 
management can trigger ruptures in the development of PAR actions, as well as discontinuing 
previous managers’ planning. There are also scenarios in which PAR responsibilities are 
transferred to third parties, but, in some cases, the managers not only understand, but also take 
on the responsibility of instituting local mechanisms to improve education quality. Joint 
responsibilities are exercised in a context that requires clarity in the sharing of power and 
effective communication between the entities. Due to these interactions, the conception of 
public policies finds itself in overlapping and interpenetrating areas. In Campina Grande, limits 
were encountered in the materialization of the collaboration regime, and few advances are 
shown in terms of joint responsibilities, with the autonomy of the local authority taking the lead 
in the definition of local practices. The conclusions emphasize that the conception of an 
initiative coordinated by MEC, articulated to the municipal education management, whose 
organization is guided by the senses of autonomy and decentralization, shows the Brazilian 
heterogeneities, accentuating the dilemma of the shared decision-making for the realization of 
educational policies. Hence, the following recommendations aim to improve the governments’ 
decision-making, with a particular focus on educational management and collaboration. 
 
Keywords: Cooperative federalism. Plan of Articulated Actions. Intergovernmental relations. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La comprensión de la dinámica de compartimiento del poder en las transformaciones recientes 
del federalismo brasilero trasciende la elucidación de las reglas del juego federativo existentes 
en la interdependencia entre los entes federados. Teniendo como objeto de análisis el Plano de 
Acciones Articuladas (PAR), una planificación multidimensional de la política de educación 
elaborada por los municipios para un período de cuatro años, esta tesis posee como objetivo 
analizar el PAR, ubicándolo en el contexto del federalismo brasilero, teniendo como foco la 
interdependencia en las relaciones entre los entes federados, con destaque para la gestión del 
PAR del municipio de Campina Grande, PB. El trabajo se basó en la teoría del federalismo 
cooperativo, con foco en las categorías que fundamentan la búsqueda de la unidad en la 
diversidad: descentralización, autonomía y colaboración, bien como en el análisis de la 
coordinación federativa del MEC. La investigación es de naturaleza cualitativa, basándose en 
análisis documental y en análisis de contenido de entrevistas semiestructuradas, organizada por 
medio de categorías temáticas, con la elaboración de redes semánticas. En la trayectoria del 
PAR, existen tres fases: su concepción, centralizada en el MEC; diagnóstico y elaboración por 
el municipio, desarrollados bajo un estándar jerarquizado de relaciones intergubernamentales; 
ejecución y monitoreo de los resultados, con articulación de acciones para el ejercicio del PAR. 
En síntesis, el PAR funciona por medio de la determinación de estándares y de una distribución 
territorial de poder con división de competencias entre Unión, Estado y municipio, buscando 
instituir la cultura de la planificación y romper con la tradición de pedidos políticos 
independientemente de la capacidad institucional de los municipios. Sin embargo, las 
especificidades locales no son consideradas, y las asimetrías regionales permanecen, además, 
de haber otras implicaciones, como compromisos no cumplidos y falta de mecanismos de 
fiscalización de los resultados, enalteciendo la necesidad de transparencia de las iniciativas. 
Debido a las elecciones, los cambios de gestión desencadenan rupturas en el desarrollo de las 
acciones del PAR, bien como la discontinuidad de la planificación. Las responsabilidades 
conjuntas son ejercidas bajo un contexto que exige claridad en el compartimiento de poder y 
comunicación eficaz entre los entes. Como resultado de la interacción, surgen áreas de 
superposición e interpenetración en la concepción de políticas públicas. En Campina Grande, 
fueron encontrados límites en la materialización del régimen de colaboración, y pocos son los 
avances en términos de responsabilidades conjuntas, sobresaliendo la autonomía del municipio 
en la definición de prácticas locales. Las conclusiones permiten enfatizar que la concepción de 
una iniciativa de naturaleza coordinada por el MEC, vinculado a la gestión de la educación 
municipal, la organización es guiada por el sentido de la autonomía y la descentralización, 
muestra heterogeneidades brasileñas, lo que acentúa el dilema de la toma de decisiones 
compartida para efectiva las políticas educativas. Por eso, las recomendaciones siguen en el 
sentido de mejorar la toma de decisión de los gobiernos. con el objetivo especial de gestión de 
la educación y la cooperación. 
 
Palabras-clave: Federalismo cooperativo. Plano de Acciones Articuladas. Relaciones 
intergubernamentales. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização da temática e delimitação do objeto de estudo 

 
A educação pública brasileira tem enfrentado desafios recorrentes ao longo do tempo. 

Os problemas tão conhecidos pela sociedade estão concentrados, dentre outros aspectos, nas 

questões que envolvem o tema da qualidade e os esforços a ela relacionados, que retratam a 

preocupação com as políticas educacionais delineadas para superar as dificuldades mais 

marcantes. Isso significa que, necessariamente, o papel do Estado na formulação de políticas 

que superem as desigualdades sociais deve ser consolidado, especialmente no que diz respeito 

à garantia da educação básica no Brasil, porque o acesso à educação deve ser possibilitado a 

todos em condições de igualdade – trata-se de um direito estabelecido pela Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988) – visando à construção de oportunidades mais equitativas. Além 

disso, existe, na agenda governamental, a demanda pela regulamentação do regime de 

colaboração. 

Uma análise circunstanciada sobre a educação deve, essencialmente, levar em conta a 

complexidade das relações que envolvem a organização político-territorial adotada pelo Estado, 

os limites históricos e sociais que demarcam o federalismo no Brasil e seus desdobramentos na 

área educacional. Sinalizando para melhorias nessa área, busca-se o fortalecimento do pacto 

federativo, a partir de relações de cooperação entre os entes federados, para a superação das 

assimetrias regionais que demarcam o cenário educacional brasileiro. Conforme argumenta 

Dourado (2010, p. 678), “a relação entre Estado, educação e políticas educacionais é marcada 

por processos e dinâmicas complexas, que traduzem a historicidade das relações sociais mais 

amplas, suas prioridades e formas ideológicas”, devendo-se destacar, nessas relações, as 

conexões que as demarcam, estrutural e conjunturalmente, em um determinado espaço 

histórico-social. Tais conexões firmam o pressuposto de que o federalismo brasileiro afeta as 

políticas públicas educacionais, sendo necessário, portanto, aprimorar as relações 

intergovernamentais entre o governo central e as unidades subnacionais.  

A organização do Estado brasileiro em uma estrutura federativa é um dos balizadores 

mais importantes do processo político no Brasil, influindo no desenho das políticas sociais e 

nas ações de reforma do Estado (ABRUCIO, 2005). A partir da década de 1980, como 

consequência do processo de redemocratização do país, enalteceu-se a descentralização das 

políticas sociais para estados e municípios. Porém, essa descentralização foi efetivada sob a 
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conjuntura de um país heterogêneo, caracterizado por desigualdades de capacidades 

administrativa, técnica e financeira, sobressaindo a necessidade de mecanismos de coordenação 

das ações. A natureza da vida moderna tornou as relações entre os governos cada vez mais 

importantes (CAMERON, 2001). 

Na Constituição brasileira de 1988, o princípio federativo revela-se como estruturante 

da forma de organização do Estado, a partir da composição de uma união indissolúvel entre os 

entes – União, estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 1988). Desse princípio, decorre 

a instauração de arranjos sociais e políticos, voltados para a efetivação dos preceitos que regem 

o federalismo cooperativo, inclusive com o intuito de vencer os problemas históricos da política 

educacional brasileira em sua dinâmica federativa. Tais preceitos preconizam que deve haver 

tanto um autogoverno (concentração) quanto um governo compartilhado (difusão), isto é, há 

um polo central de poder, difundindo-se, ao mesmo tempo, a autonomia dos seus membros que 

possuem competências próprias (CURY, 2010). No campo da educação, essa lógica de 

organização favoreceu a descentralização das ações, por meio da definição de competências 

para os diferentes entes federados e da introdução de novas iniciativas na gestão das relações 

intergovernamentais. 

Na década de 1990, acentuou-se o processo de reformas do Estado, que incutiu a 

modernização da gestão pública como suporte para as mudanças. Conduzidas pela justificativa 

da necessária modernização do país, assumiu-se como matriz os eixos da eficiência, da eficácia 

e da produtividade, levando a administração pública a se reestruturar em prol dos resultados das 

políticas públicas (CABRAL NETO; CASTRO, A., 2011). No contexto educacional, as 

políticas implantadas apresentam o modelo de planejamento estratégico como instrumento 

fundamental da gestão. Tendo como base novas formas de financiamento, gestão e avaliação 

da educação básica, assentadas na descentralização e em maiores flexibilidade e autonomia 

local, as modificações foram determinantes de novas relações entre as diferentes esferas 

administrativas na matéria educacional, especialmente entre União e municípios1 (OLIVEIRA, 

D., 2011).  

Na busca pela equalização dos direitos sociais no Brasil, em especial a educação, a CF 

                                                           
1 O conjunto de reformas implantadas na educação brasileira nesse período resultou na reestruturação da educação 
escolar nos seus aspectos relativos à organização, à redefinição dos currículos por meio dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), à avaliação pelo incremento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e depois o Exame Nacional de Cursos (ENC), à gestão e ao seu financiamento, melhor exemplificado pela 
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF). Especialmente na educação básica, as mudanças realizadas redefiniram sua estrutura. As alterações 
na legislação educacional brasileira consumaram essa nova reconfiguração, tendo como expressão maior a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 (OLIVEIRA, D., 2011, p. 326). 
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de 1988 (BRASIL, 1988) e a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996b) reforçaram a descentralização e 

estabeleceram o regime de colaboração como caminho para a concretização do pacto federativo. 

Mediante esse regime, a descentralização consiste em uma definição caracterizadora da política 

educacional brasileira, especialmente em programas, projetos e ações governamentais (LUCE; 

FARENZENA, 2007). Mas o regime de colaboração não está totalmente regulamentado, por 

isso, determinadas as bases que devem conduzir as políticas educacionais, institui-se como 

desafio o cumprimento das disposições legais que garantam uma oferta educacional pautada em 

noções de interdependência e cooperação. Portanto, a coordenação federativa e a realização da 

tomada de decisão conjunta aparecem como dilema da descentralização de políticas 

educacionais. Conforme salienta Rocha (2013), se há interesse em entender como produzir 

políticas públicas eficientes em um contexto federativo, torna-se essencial a capacidade de 

coordenação do centro de poder.  

A partir das modificações pelas quais a federação brasileira vem passando desde a 

redemocratização do país, observa-se a instauração de programas e iniciativas que visam ao 

fortalecimento da coordenação federativa por parte do Governo Federal, dentre os quais 

destaca-se o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Apresentado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em abril de 2007, o PDE colocou à disposição dos estados, municípios e 

Distrito Federal, instrumentos de avaliação e de implementação de políticas, voltando-se à 

melhoria da qualidade da educação. Por meio de parcerias com os municípios, o PDE se 

apresenta como um plano estrutural de longo prazo que pressupõe a superação da tradicional 

fragmentação das políticas educacionais, prevalecendo o diálogo entre os entes federados, a 

responsabilização e a mobilização, a partir de uma arquitetura política que valoriza a 

governança entre os entes federativos, entre estes e as instituições da sociedade civil 

(FERREIRA, E.; FONSECA, 2011; OLIVEIRA, D., 2011). Com o PDE, o MEC buscou 

fortalecer o regime de colaboração, propiciando, por meio da repartição de competências e 

responsabilidades, a elevação dos índices educacionais, sobretudo no que se refere à educação 

básica. Segundo Oliveira, D. (2011), essa iniciativa pode ser percebida como a busca de uma 

orientação que proporcionasse a integração da educação nacional, apesar dos desequilíbrios 

regionais existentes. 

Como decorrência direta do PDE, foi instituído o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 – BRASIL, 2007a), que está organizado 

em vinte e oito diretrizes2 e propõe a adesão voluntária por parte de estados e municípios e a 

                                                           
2 Os temas abordados nas diretrizes do art. 2º do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, são: I – foco na 
aprendizagem; II – alfabetização das crianças até, no máximo, os oito anos de idade; III –  frequência e desempenho 



18 

 

 

articulação de esforços entre os entes federados para melhores resultados na educação 

(FARENZENA, 2012). No entanto, conforme salientam Lopes e Castro, A. (2012), apesar de 

ser voluntária, a assistência prestada pelo MEC aos entes federados é condicionada a essa 

adesão, o que torna pouco viável não o fazer. Objetivando, portanto, a assistência financeira do 

Governo Federal, essa “adesão voluntária” tomou o sentido de “indispensável”, o que levou à 

quase totalidade da adesão por parte dos 5.570 municípios do Brasil3. Dito de outro modo, essa 

aceitação seria, portanto, entendida como compulsória. 

Os municípios que assinaram o termo de adesão ao Plano de Metas elaboraram um 

diagnóstico da situação educacional para, posteriormente, preparar seus respectivos Planos de 

Ações Articuladas (PAR). Esse plano consubstanciou metas que envolvem o compartilhamento 

de competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção 

e desenvolvimento da educação básica. O PAR apresenta quatro dimensões:  

a) Gestão Educacional. 

b) Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. 

c) Práticas Pedagógicas e Avaliação. 

d) Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.  

O que se pretende é que seja possível elevar os índices da educação básica no Brasil, 

estabelecendo metas de qualidade de longo prazo, para que a rede de ensino as absorva como 

parâmetro, encontrando apoio do MEC para seu desenvolvimento. Sendo assim, as metas de 

melhoria da qualidade da educação têm como perspectiva a evolução positiva do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)4.  

                                                           

dos alunos em avaliações; IV – combate à repetência; V – combate à evasão; VI – matrícula do aluno na escola 
mais próxima da sua residência; VII – ampliação da permanência do educando na escola; VIII – formação ética, 
artística e a educação física; IX – acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais; X 
– educação infantil; XI – alfabetização de jovens e adultos; XII – formação inicial e continuada de profissionais 
da educação; XIII – plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação; XIV – valorização do 
mérito do trabalhador da educação; XV – período probatório e estabilidade do professor efetivo; XVI – projeto 
político pedagógico; XVII – dificuldades enfrentadas pelo professor; VIII – nomeação e exoneração de diretor de 
escola; XIX – ênfase no Ideb; XX – acompanhamento das políticas públicas na área de educação; XXI –  conselhos 
de controle social; XXII – gestão participativa na rede de ensino; XXIII – plano de educação e Conselho de 
Educação; XXIV – integração dos programas da área da educação com os de outras áreas; XXV – conselhos 
escolares; XXVI – manutenção dos espaços e equipamentos públicos que possam ser utilizados pela comunidade 
escolar; XXVII – parcerias para a melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e 
ações educativas; XXVIII – comitê local do Compromisso. 
3 De acordo com o entrevistado da União, no PAR 2007-2010, foram 5.540 municípios que enviaram o PAR para 
análise. No segundo ciclo (2011-2014), 5.501 municípios finalizaram a elaboração dos seus planos (P1-UNIÃO, 
2016). Cabe ressaltar que em 2014 foram criados cinco novos municípios no Brasil (o número citado de 5.570 
municípios está atualizado até 2016). 
4 Criado em 2007, o Ideb passou a ser a principal referência do governo para auferir a qualidade na educação. O 
Ideb mede o desempenho do sistema, estabelecendo uma escala que vai de zero a dez. O índice, inspirado no PISA, 
foi elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). A 
fixação da média seis a ser alcançada em 2022, considerou o resultado obtido pelos países da Organização para a 
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Segundo Haddad (2008), o PAR apresenta um caráter plurianual e multidimensional, 

e sua temporalidade o protege daquilo que tem sido o maior impeditivo do desenvolvimento do 

regime de colaboração: a descontinuidade das ações, a destruição da memória do que foi 

adotado, a reinvenção, a cada troca de equipe, do que já foi inventado. No entanto, é preciso 

refletir sobre o PAR enquanto plano estratégico de governo e analisar até que ponto o resultado 

obtido com sua implementação realmente o protegeu de tais situações. Isso porque se sabe que 

as eleições municipais não coincidem com o final do ciclo do PAR e que houve, em diversos 

casos, a substituição das equipes das secretarias municipais de educação, tanto em 2009 quanto 

em 2013, significando que a equipe que elabora o PAR não necessariamente é a mesma que 

executa as ações. Sendo assim, além de outros fatores, questiona-se se a troca das equipes locais 

das SMEs trouxe entraves à execução do PAR, muitas vezes planejado por rivais políticos (da 

gestão anterior).  

Nesse sentido, Luce e Farenzena (2007) discutem que a atuação dos governos em 

regime de colaboração na área da educação tem sido marcadamente de cunho político, pois a 

prática das relações intergovernamentais não obedece, sempre ou em linha de continuidade e 

cumulatividade, à lógica mais formal da legislação. Por consequência, “a história da educação 

brasileira é marcada por disputas de projetos com concepções distintas do papel do Estado e do 

planejamento, da relação entre os entes federados e da lógica de gestão e organização” 

(DOURADO, 2011, p. 17). São essas concepções distintas que, regidas pelo cunho político, 

podem desencadear uma prática de relações intergovernamentais que enfraquece os sentidos de 

continuidade e de consistência interna do PAR.  

Em 2010, o PAR completou quatro anos, concluindo o primeiro ciclo de sua existência. 

Nesse momento, abriu-se uma nova rodada de ações, na qual os municípios foram orientados a 

atualizar seus diagnósticos, em uma nova estrutura, com vigência para o período de 2011 a 

2014. Essa etapa significou uma atualização completa dos dados da realidade local, com ênfase 

na contribuição direta do planejamento para a construção da qualidade do ensino, sendo, 

portanto, um momento de revisão, pelo município, do seu Plano de Ações Articuladas. 

Constituiu-se em uma oportunidade de reflexão, pois, a partir da análise do monitoramento do 

PAR anterior, com uma avaliação do que foi executado, realizou-se o planejamento plurianual 

da educação municipal para mais quatro anos (até 2014). Apesar de o segundo ciclo do PAR 

ter se encerrado em 2014, não houve, no ano de 2015, o lançamento de um novo ciclo de 

                                                           

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando aplicada a metodologia do Ideb em seus resultados 
educacionais. Seis foi a nota obtida pelos países desenvolvidos que ficaram entre os 20 melhores colocados do 
mundo (OLIVEIRA, D., 2011). 
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planejamento, fato que leva à reflexão sobre o que foi feito pelos municípios nesse ano. O 

terceiro ciclo do PAR foi lançado para o período de 2016-2019. Tendo sido estruturado em 

consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, direciona-se conforme as 

metas do PNE relacionadas à educação básica, visando ao alinhamento entre as diretrizes do 

PAR e os planos decenais de educação.  

Torna-se oportuno discutir qual o papel que o município desempenhou no período em 

que a concepção do PAR ocorreu, buscando elementos que permitam compreender como o 

regime de colaboração está sendo concretizado. Sabe-se que, enquanto política pública, o PAR 

intenciona aproximar as ferramentas de planejamento estratégico da gestão educacional, de 

modo que os dirigentes municipais de educação possam gerenciar os processos educacionais de 

forma mais eficaz. No entanto, a lógica gerencial possui como arcabouço teórico-prático, dentre 

outras características, a ênfase no controle dos resultados e a separação entre as secretarias 

formuladoras de políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, 

executoras dessas mesmas políticas (BRESSER-PEREIRA, 1998). Nesse sentido, Souza, D. e 

Faria (2004, p. 936) problematizam que “essa divisão, caracterizada pela dicotomia entre o 

planejar e o executar, entre o decidir e o gerir, entre o dizer e o fazer, se apresenta como 

expressão mesma do ‘velho’ federalismo brasileiro”, o qual, segundo os autores, posiciona-se 

mais fiel à cultura política brasileira, muitas vezes não transitando da lei às práticas político-

institucionais. Sendo assim, deve-se compreender se a configuração dada ao PAR permite 

romper com essa cultura ou se permanece engendrado na divisão do planejar versus executar. 

Sobre a exploração dos elementos que cercam a elaboração e a execução do PAR, o 

Ministério da Educação utiliza um sistema de informações gerenciais intitulado Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), o qual contempla os dados das 

etapas que compõem o PAR: diagnóstico da realidade do município, elaboração dos planos de 

ação e monitoramento das ações planejadas. Porém, ao sistema de informação, foi incorporado 

um modelo elaborado pelo MEC, em uma estrutura padrão para todos os municípios brasileiros, 

não permitindo a consideração das especificidades da realidade local. Em função disso,             

“os regimes políticos contemporâneos enfrentam o desafio de propiciar as condições para que 

as políticas públicas não desconsiderem particularidades regionais e locais, ao mesmo tempo 

que promovem equidade territorial e universalidade de tratamento entre os cidadãos” 

(PALOTTI; MACHADO, 2014, p. 399). Em contrapartida, o PAR apresenta-se como uma 

política de indução do Governo Federal que intenciona proporcionar oportunidades iguais aos 

munícipios, embora o faça em detrimento da consideração das particularidades locais.  

Segundo informações do MEC, 
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a efetivação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007, 
vem cumprindo o importante papel de buscar mais organicidade interna das ações, 
programas e políticas do Governo Federal e, ainda, melhor articulação, especialmente 
no vínculo entre a União e os demais entes federados, por meio dos planos de ações 
articuladas (BRASIL, 2010b, p. 768). 

O debate sobre a autonomia e a interdependência nas relações intergovernamentais 

refere-se às iniciativas tomadas para que os entes subnacionais sejam fortalecidos e detenham 

maior capacidade de formulação e implementação de políticas públicas, cabendo ao governo 

central criar mecanismos para promover a igualdade territorial entre os entes federados.  

Portanto, na busca por investigar o PAR, deparou-se em um contexto que envolve o 

federalismo cooperativo e suas nuances, perpassando por elementos como a descentralização, 

a autonomia e a cooperação, e, simultaneamente, o arcabouço instituído para sustentar essa 

política educacional, a saber: relações intergovernamentais cujo cerne está na dependência do 

ente local perante o nacional, prevalecendo a autoridade hierárquica entre os entes, como 

também instrumentos pautados na lógica gerencial que caracteriza o atual modelo de gestão 

educacional brasileiro. De acordo com Fernandes e Gentilini (2014, p. 489), o PDE e o PAR 

tem sido temas abordados por diversos autores na área da educação, visando à investigação das 

“relações de cooperação entre os entes federativos, os pactos estabelecidos entre diferentes 

níveis da administração pública e a capacidade institucional de Estados e municípios para 

formular suas políticas e angariar recursos financeiros do governo federal”. 

Diante do campo denso do cenário de investigação e da complexidade do construto a 

ser investigado, a delimitação do objeto de estudo está centrada no conhecimento acerca de 

como o MEC atua para coordenar o Plano de Ações Articuladas, contemplando as principais 

características das relações entre o município, o estado e a União na condução do PAR. 

Igualmente, observar o modo pelo qual o município de Campina Grande, inserido neste 

contexto que envolve o federalismo cooperativo, administra os processos relacionados à 

elaboração e à execução do PAR 2007-2010 e 2011-2014, no âmbito do regime de colaboração.  

Ter como foco essa perspectiva de estudo admite tecer alguns pressupostos de análise: 

a) o PAR foi pensado e planejado para todo o território nacional, sendo inserido em 

um modelo padrão de diagnóstico e análise, não contemplando todas as 

especificidades regionais; 

b) o fato de ser recente traz consigo limitações que devem ser investigadas, para que 

esta iniciativa de Governo possa amadurecer enquanto política pública; 

c) o segundo ciclo de planejamento foi realizado (2011-2014) com alguns ajustes na 

metodologia, porém, se houve a participação de municípios nessa avaliação, a 
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mesma não envolveu municípios paraibanos;  

d) ao utilizar um sistema de informação como instrumento de operacionalização do 

PAR, criaram-se distanciamentos entre os grandes centros urbanos e os pequenos 

municípios, cuja realidade nem sempre abarca profissionais com competência 

técnica para manusear o sistema. 

Discutir o contexto das relações intergovernamentais em um país marcado por 

heterogeneidades envolve, no escopo desta tese, refletir sobre a interdependência entre os entes 

federados em três categorias: descentralização, autonomia e cooperação, sempre considerando 

o dilema da coordenação federativa. Na visão de Araújo (2013, p. 32), “a questão federativa é 

indissociável do direito à educação, visto que a forma administrativa e político-institucional do 

Estado brasileiro imprime um formato à educação que deve ser oferecida por esse Estado”, 

sendo importante considerar as responsabilidades estatais na tarefa de educar a população. A 

autonomia conferida com a municipalização é ratificada na Constituição Federal de 1988, mas 

requer uma reflexão ampla sobre a relação entre coordenação e autonomia, nos termos da CF, 

para a atuação dos entes federados e para a efetivação do pacto federativo brasileiro 

(DOURADO, 2013). Assim, cabe analisar os reflexos que a municipalização de etapas da 

educação básica trouxe para a gestão da educação. 

Sobre os motivos que suportam a importância da presente investigação, verifica-se 

que, historicamente, a política educacional do Brasil e seus processos de gestão têm sido objeto 

de importantes debates e pesquisas. Para Abrucio (2010), três temas destacam-se no novo 

modelo da política pública brasileira: primeiro, a descentralização, que, traduzida como 

municipalização, é a forma adotada como capaz de gerar melhorias na gestão, além de 

proporcionar a democratização do sistema de ensino; segundo, a previsão de políticas nacionais 

orientadoras e planejadoras, em especial o Plano Nacional de Educação; terceiro, o regime de 

colaboração entre os níveis de governo como um diferenciador da educação. Por isso, defende 

a ideia de que é muito difícil entender o atual modelo educacional e buscar seu aperfeiçoamento 

sem compreender a dinâmica federativa. Além disso, o momento atual, em que o Brasil discute 

a formulação do sistema nacional de educação, confere maior pertinência para a escolha da 

temática, uma vez que essa discussão perpassa, necessariamente, pelas bases federativas do 

regime de colaboração. 

Percebe-se que não se poderia realizar esta proposta de pesquisa sem se analisar o 

cenário em que se desenrolou a concepção do PAR, tanto no sentido mais amplo, quanto no 

âmbito do município em observação. A opção por selecionar o município de Campina Grande, 

PB, deu-se pelo fato de que a pesquisadora prestou-lhe assistência técnica para a elaboração e 
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o monitoramento do PAR, permitindo uma análise mais detalhada, a partir de um contato direto 

com o município para a obtenção de dados consistentes referentes aos processos de elaboração 

e execução dos planos. Assim, a política educacional investigada é abordada em suas relações 

com a conjuntura social e histórica, e não em seu aparente isolamento (MASSON, 2012).  Para 

tanto, deve-se considerar que, conforme explica Camini (2009), a política e as políticas 

implementadas percorrem um trajeto na sua construção, que não é linear, sofrendo, assim, 

influências em todas as suas fases, dependendo dos cenários e sujeitos envolvidos no processo 

de elaboração e execução. 

Considerando que o federalismo tem grande importância para o desenvolvimento da 

política social, mas que isso depende do contexto político em que as instituições estão inseridas 

e do tipo de federalismo adotado pelo Estado (PIERSON, 1995), é preciso analisar os arranjos 

administrativos e legais que estão na base das relações intergovernamentais no setor 

educacional brasileiro. Como efeito da descentralização e da representação dos entes 

subnacionais na esfera central, surge “a necessidade de se montar arenas de discussão e de 

deliberação acerca dos problemas intergovernamentais, o que é fundamental para a distribuição 

de poder, assim como para a produção de políticas públicas” (ABRUCIO, SANO, 2013, p. 12). 

Além disso, a discussão dessa temática é notadamente pertinente porque “não há nenhuma 

Federação no mundo que tenha tornado todos os governos locais em entes federativos” 

(ABRUCIO; SEGATTO, 2014, p. 49), tornando-se uma questão-chave para o federalismo 

brasileiro por causa da enorme diversidade entre os municípios. 

Sabe-se que o Plano de Ações Articuladas é um dos arranjos estabelecidos para o 

provimento das políticas educacionais, com o objetivo de promover uma reflexão sobre a 

realidade educacional local, bem como estabelecer estratégias que elevem os índices de 

qualidade da educação. Dada a importância dessa política, o PAR é submetido, desde o seu 

lançamento, a debates acadêmicos em que se confrontam seus pontos frágeis e suas 

potencialidades, incluindo análises sobre sua capacidade de consolidar o regime de colaboração 

(FERREIRA, E.; FONSECA, 2011). Esses argumentos corroboram com a escolha do tema de 

pesquisa, uma vez que, por meio da mesma, pretende-se acrescentar novas descobertas ao 

campo da avaliação da concepção das políticas educacionais enquanto fortalecedoras do pacto 

federativo. 

Acrescenta-se, como motivação pessoal, o fato de que a pesquisadora foi avaliadora 

do Ministério da Educação, no tocante ao PAR, no período de 2009 a 2014, prestando apoio 

aos municípios da Paraíba no monitoramento das ações planejadas no PAR 2007-2010, bem 

como na elaboração do PAR 2011-2014, realizando, nesse período, mais de 60 visitas in loco, 
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além de encontros em polo. Desse modo, esteve presente no município de Campina Grande por 

três vezes, em dezembro de 2011, junho de 2012 e agosto de 2013, com o objetivo de auxiliar 

na conclusão do diagnóstico, elaboração e atualização do PAR 2011-2014, nessa sequência.  

Nesse ínterim, participou, em 2009, do Projeto de Extensão “Apoio ao 

Desenvolvimento da Educação Básica”, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) – uma pesquisa de avaliação da implementação de Planos de Ações 

Articuladas (PAR) em uma amostra de 95 municípios dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, no período de 2008 a 2010, que culminou na produção de um 

livro intitulado “Implementação de planos de ações articuladas municipais: uma avaliação em 

quatro estados brasileiros”, sob a organização de Nalú Farenzena e apoio de Lúcia Camini. 

Portanto, o interesse em pesquisar a temática surgiu dessa seara, dado que, presenciando um 

pouco do ambiente vivenciado pelos municípios, pôde perceber as dificuldades enfrentadas 

pelas equipes das secretarias de educação no exercício do PAR. 

Para fins de inspiração da escolha do tema de pesquisa, também se tomou como ponto 

de partida a afirmação de Camini (2009, p. 23) sobre a constituição do PAR. Segundo a autora: 

Observa-se a complexidade que envolve o desenvolvimento do   PDE/Plano de Metas 
Compromisso: o possível descompasso entre as diretrizes instituídas, os programas, 
as ações implementadas e os resultados alcançados, tendo em vista que o processo 
real nem sempre se encaixa em fases sucessivas de maneira ordenada e racional, 
precisando ser visualizado de uma maneira mais ampla.  Por se tratar de um processo 
decisório político, a sua natureza é complexa, não tem um princípio definido nem fim, 
e seus limites são incertos, pois se sabe que um conjunto de forças é que produzem as 
políticas. 
 

Avaliar limites e avanços na gestão do PAR requer que se pondere, dentre outros 

fatores, sobre “a pertinência ou não de adotar políticas (des)centralizadas, mas não se reduz a 

ela, pois se trata, sobretudo, do debate sobre os fundamentos e as características do Estado 

brasileiro como núcleo de poder e de responsabilidade” (ARAÚJO, 2013, p. 32). Estudar os 

problemas relacionados à coordenação federativa – formas de integração, compartilhamento e 

decisão conjunta das relações intergovernamentais – proporcionará meios de tornar exequível 

o princípio da unidade na diversidade. A partir desse princípio, o que se procura é resguardar a 

autonomia local, mas buscando formas de conservar a integridade territorial em um país 

marcado por heterogeneidades (ABRUCIO, 2005). Conforme argumenta Dourado (2013), a 

nação é caracterizada por desigualdades sociais e assimetrias entre os entes federados, 

apresentando limites no horizonte de efetivação dos direitos sociais e na capilaridade das 

políticas, com destaque para as políticas educacionais. Compreender esse processo requer o 

entendimento das transformações políticas e sociais que caracterizam a educação no Brasil.  

O momento em que se realizou a presente pesquisa apresenta-se como oportuno, 
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devido ao pouco tempo de existência do PAR, não havendo, ainda, um denso corpo de pesquisas 

avaliativas na região Nordeste. Conforme alerta Dourado (2010, p. 681), na tradição brasileira, 

“as políticas educacionais têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da 

descontinuidade/continuidade, por carência de planejamento de longo prazo e por políticas de 

governo, em detrimento da construção coletiva de políticas de Estado”. Assim, ainda não se 

sabe se esta política educacional do PAR tende a se consolidar como importante ferramenta de 

gestão dos municípios ou se há indícios de seu enfraquecimento. Na perspectiva de contribuir 

para o debate acadêmico e para a produção do conhecimento nessa área, pretende-se 

sistematizar reflexões que possam estar presentes na agenda governamental, sendo pertinente 

para subsidiar futuras possibilidades para a gestão da educação no Brasil. Portanto, do ponto de 

vista da relevância social, esta tese favorecerá a compreensão acerca do planejamento e da 

execução de políticas educacionais. E, do ponto de vista acadêmico, sua importância relaciona-

se ao favorecimento da aquisição e da construção do conhecimento sobre a organização e a 

gestão da educação pública, bem como a produção de reflexões em termos de avaliação de 

políticas públicas, visando a colaborar para a mudança social do país.  

A disposição de estudar o tema relacionado a essa política educacional também se 

baseia em sua relevância social e política junto aos municípios, uma vez que a obtenção de 

recursos e assistência técnica perante o FNDE tem se concentrado no PAR. Esses argumentos 

compreendem, portanto, a justificativa para a contribuição da presente investigação. 

 

1.2 Tese e questões de pesquisa 

 

Sob o prisma das relações entre federalismo e educação, assume-se como ponto de 

partida a seguinte tese: o PAR se apresenta como uma das estratégias, do Governo Federal, para 

viabilizar o pacto federativo, porém, na prática, não tem contribuído significativamente para o 

fortalecimento do regime de colaboração, evidenciando, portanto, limites que se expressam no 

enfraquecimento da autonomia do município na gestão da educação. 

Considerando, então, que o PAR está se consolidando como uma das principais 

ferramentas de gestão e interação entre o Governo Federal e os municípios, e, ainda, que já está 

em seu terceiro ciclo de planejamento, diversas questões emergem como alvo de investigação: 

a) qual o papel do MEC enquanto coordenador da política educacional do PAR?; 

b) como se caracterizam as relações entre o município, o estado e o MEC nas fases 

de concepção, elaboração e execução do PAR?; 
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c) considerando as bases federativas do regime de colaboração, como se caracterizam 

as relações intergovernamentais no exercício do PAR?; 

d) quais limites e possibilidades se evidenciam na gestão do PAR 2007-2010 e do 

PAR 2011-2014 no município de Campina Grande?  

Face à diversidade de conceitos que se apresentam no entorno do federalismo 

cooperativo e tendo em mente que “o funcionamento de uma federação depende de algo mais 

do que suas instituições básicas” (ABRUCIO; SANO, 2013, p. 17), a investigação da dinâmica 

das relações intergovernamentais entre o MEC, o estado da Paraíba e o município de Campina 

Grande é essencial ao propósito desta tese, uma vez que, dessas relações, derivam não apenas 

os mecanismos formais, mas também o modo pelo qual os entes determinam suas estratégias 

de atuação.  

 

1.3 Objetivos geral e específicos  

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o Plano de Ações Articuladas (PAR), situando-

o no contexto do federalismo brasileiro, tendo como foco a interdependência nas relações entre 

os entes federados, com destaque para a gestão do PAR do município de Campina Grande, PB. 

Especificamente, pretende-se: 

a) analisar o papel do MEC enquanto coordenador da política educacional do PAR; 

b) compreender a dinâmica de compartilhamento do poder entre os entes federados 

na concepção, elaboração e execução do PAR; 

c) examinar como se caracterizam as relações intergovernamentais no exercício do 

PAR, à luz das bases federativas do regime de colaboração; 

d) buscar evidências sobre limites e possibilidades evidenciados na gestão do PAR 

2007-2010 e do PAR 2011-2014 no município de Campina Grande. 

 

1.4 Metodologia da pesquisa 

1.4.1 Caracterização do estudo e desenho da pesquisa 

 

Em termos de caracterização geral do estudo, esta investigação primou por uma 

abordagem qualitativa, na qual o pesquisador procura compreender os fenômenos que estuda – 
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ações individuais, grupais ou organizacionais em seu ambiente e contexto social. Para Minayo 

(2009), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, pois trabalha com o 

universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que correspondem a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.  

Tomando como base o conceito de que o federalismo cooperativo se caracteriza como 

uma forma de organização do Estado, no qual os governos nacional, estadual e local interagem 

cooperativamente para a formulação de políticas públicas, ao invés de fazer políticas 

separadamente, destaca-se, na perspectiva metodológica de investigar a interdependência nas 

relações entre os entes federados, a definição de três categorias analíticas – Descentralização, 

Autonomia e Cooperação – como norteadoras da investigação. A formulação de categorias é 

importante, pois envolve elementos ou aspectos com características comuns ou que se 

relacionam entre si, ou seja, trabalha-se com o agrupamento de elementos, ideias ou expressões 

em torno de um conceito mais abrangente (GOMES, R., 1999). A partir dessa definição, seguiu-

se com a construção de um desenho de pesquisa.  

O que se observa com a investigação acerca do federalismo cooperativo e suas nuances 

é que há uma diversidade considerável de estudos e variáveis relacionadas, existindo, portanto, 

uma multiplicidade de sentidos conferida ao conceito. Outra observação importante retrata uma 

grande quantidade de estudos comparativos em inúmeras nações, que buscam verificar como 

os países se comportam em relação ao provimento de políticas sociais baseadas nos elementos 

que pautam a temática. Buscando uma melhor elucidação acerca desse tema, elaborou-se um 

mapa conceitual que conduziu a presente pesquisa, baseado na tríade que cerca os estudos sobre 

o federalismo cooperativo, escolhida como categorias de análise, expressões também 

relacionadas ao pacto federalismo brasileiro declarado na CF de 1988: autonomia, cooperação 

e descentralização.  

Desta forma, assume-se que o federalismo cooperativo está envolto tanto pelos 

aspectos mais gerais, que o caracterizam, como também pela representação do contexto 

educacional brasileiro, que se estabelece por meio das políticas implementadas. Ambos atuam 

direta ou indiretamente na construção dos significados, conforme expressa o mapa conceitual 

de referência, elaborado com a utilização do software CmapTools 4.18 e apresentado na Figura 

1. 
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Figura 1 – Mapa conceitual de referência 

 
 
Fonte: elaboração própria (2015) com o auxílio do programa CmapTools 4.18. 

Dentro deste mapa, mencionam-se, sem rigorosa delimitação espacial, alguns dos 

principais elementos que apresentam contribuições significativas ao tema, observando certa 

interligação com os conceitos apontados. Como se pode ver, os campos apresentam um 

entrelaçamento, que modela o entorno do federalismo cooperativo. Por isso, emergem como 

possibilidades de pesquisa inúmeros elementos que se configuram como inquietudes perante o 

cenário educacional em que foi concebido o PAR.  

A partir da visualização desses conceitos, foi possível ter em mente um desenho de 

pesquisa, cuja ideia central é, portanto, considerar o contexto em que as categorias 

Descentralização, Autonomia e Cooperação estão inseridas e verificar como se apresentam 

diante da concretização do pacto federativo mediante o PAR, conforme demonstra a Figura 2. 
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Figura 2 – Desenho da pesquisa 
 

 

 

 
Fonte: elaboração própria (2015). 

Ao verificar que o federalismo cooperativo é reafirmado por meio da Constituição de 

1988 e da LDB 9.394/96, sendo caracterizado por um conjunto de elementos que formam o 

estabelecimento de políticas educacionais, percebe-se a estreita relação entre os temas. 

Partindo-se do pressuposto de que o federalismo cooperativo ocorre basicamente em torno 

dessas categorias, o modelo propõe que o PAR seja desenvolvido nesse contexto, mas que 

existem variáveis intervenientes, como os preceitos do Gerencialismo, as Assimetrias 

Regionais, o Poder Local dos municípios e a Coordenação Federativa, que atuam como 

evidências de contradição do pacto federativo, embora caracterizem o modelo de gestão do 

PAR. 

Buscou-se, na literatura especializada, a base conceitual proposta pelos principais 

autores e suas respectivas pesquisas, os quais ancoraram a construção das três categorias de 

análise. Para tanto, cabe esclarecer o que se entende como conceito norteador de cada categoria, 

as quais foram sintetizadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Categorias de análise 

 
Fonte: elaboração própria (2015). 

 

 

� Descentralização 
 

O conceito de descentralização atribuído ao estudo toma como ponto de partida o que 

está definido em Souza, C. (2008, p. 38): “descentralizar é dispersar ou distribuir poder que 

estava anteriormente concentrado no centro”. O foco está na forma como os governos atuam, 

uma vez que a descentralização muda o centro de responsabilidade sobre políticas do governo 

nacional para as esferas subnacionais, ou seja, do Governo Federal para os estados e, em 

especial, para fins dessa pesquisa, para os municípios.  

Quando se trata de descentralização entre níveis de governo, as variáveis mais 

importantes são a política, a fiscal e a administrativa, sendo esta última o foco da pesquisa. 

Assim, a descentralização administrativa “refere-se ao deslocamento do eixo de 

responsabilidade pela elaboração e/ou implementação de políticas, sejam elas financiadas ou 

não por outras esferas” (SOUZA, C., 2008, p. 39). 

 

� Autonomia 
 

A autonomia que se investigará é aquela relacionada ao que está posto no federalismo 

cooperativo e que se efetiva no espaço do município mediante o regime de colaboração. 

Envereda-se por uma autonomia municipal que ficou assegurada constitucionalmente e que 

permite a elaboração de uma agenda própria, independente da agenda do Governo Federal.  
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Assim, considera-se que relações verticais na federação brasileira são caracterizadas 

pela independência, pois estados e municípios são entes federativos autônomos, portanto, as 

garantias constitucionais do Estado federativo permitem que os governos locais estabeleçam 

sua própria agenda na área social (ARRETCHE, 2004). 

 

� Cooperação 
 

Na cooperação federativa brasileira, existem diretrizes político-administrativas 

abrangentes da organização nacional da educação e da política educacional, firmadas 

legalmente no pacto federativo brasileiro, a Constituição de 1988. 

A cooperação que se irá analisar é aquela que está traçada nos sistemas federais 

contemporâneos e que requer uma colaboração intergovernamental abrangente, seja formal ou 

informal (ELAZAR, 2011). Caracterizada na educação como regime de colaboração, firma-se 

pela coexistência da coordenação e da descentralização, prevalecendo a unidade, a divisão de 

competências e de responsabilidades (CURY, 2010). 

Analisar se o PAR concretiza-se como política de efetivação do regime de colaboração 

é, portanto, o conceito fundante da cooperação que considera ações conjuntas na divisão de 

responsabilidades entre o município, o estado e a União. 

Para ancorar a escolha das estratégias de coleta de dados e a definição das questões 

norteadoras dos instrumentos de pesquisa, elaborou-se um quadro de indicadores (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Quadro de categorias e indicadores da pesquisa 

Categoria 
de 

Pesquisa 
Indicadores Descrição Enfoque 

D
e

s
c

e
n

tr
a

li
z

a
ç

ã
o

 

Assimetria entre os entes 
Fatores institucionais – número e 
tamanho relativo das unidades de uma 
federação, grau de assimetria entre eles 

Relações 
Intergovernamentais 

Distribuição territorial de 
poder 

Fatores políticos: equilíbrio de poder 
entre as esferas de governo 

Relações 
Intergovernamentais 

Divisão de competências Pacto federativo 

Preferências locais Interesses das unidades constituintes  Políticas sociais 

Estrutura 
intergovernamental e 
intragovernamental 

Estruturas institucionais e políticas (se 
há alta rigidez e complexidade)  Políticas sociais 

Institucionalização das 
atividades 

Grau de institucionalização das 
atividades – estruturas e processos 
formais que canalizam a atividade 
intergovernamental 

Relações 
Intergovernamentais 

 A
u

to
n

o
m

ia
  

Tradição política Fatores históricos – força da tradição e 
experiências políticas  

Relações 
Intergovernamentais 

Autogoverno 
Opções políticas próprias Municipalização 

Integridade política Pacto federativo 

Bases de convergência 
delimitadas 

Autonomia relativa na formulação de 
políticas educacionais 

Regime de 
colaboração 

Poder decisório 

Capacidade de tomar decisões Pacto federativo 

Caracterização da tomada de decisão – 
compartilhamento de informações; 
ajustamento das políticas à luz dos 
planos nacionais; tomada de decisão 
formal 

Relações 
Intergovernamentais 

C
o

o
p

e
ra

ç
ã

o
 

Responsabilidades 
conjuntas 

Existência de projetos de auxílio mútuo  Políticas sociais 

Clareza no 
compartilhamento do 
poder 

Regras claras de atuação em cada nível 
de governo  

Regime de 
colaboração 

Áreas de sobreposição e 
interpenetração 

Áreas de sobreposição e interpenetração Federalismo 
cooperativo 

Transparência nas 
iniciativas 

Grau de transparência das iniciativas – 
pouca iniciativa para o conhecimento 
popular ou processos abertos ao domínio 
público com linhas claras de 
responsabilidade democrática 

Relações 
Intergovernamentais 

 
Fonte: elaboração própria (2015). 
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Ao voltar-se para o estudo desses indicadores, são considerados importantes na 

análise: o cenário desigual e combinado que caracteriza a educação brasileira e as políticas 

públicas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, dependendo de quem as formula 

e implementa (CAMINI, 2009).  

 

1.4.2 Campo de investigação 

 

O campo de investigação e a seleção dos sujeitos de pesquisa envolveram os três níveis 

de governo: União, estado e município. A investigação com a União congregou a análise dos 

documentos normativos do PAR, tais como Leis, Decretos, Resoluções, Relatórios e Manuais. 

Ao mesmo tempo, a pesquisa envolveu a realização de entrevistas com funcionários que 

participaram do processo de concepção do PAR, bem como do acompanhamento e gestão do 

mesmo, a saber, dois representantes do MEC/FNDE, que atuam na Coordenação Geral de 

Programas Especiais do FNDE (desde 2007) e Coordenação-Geral de Infraestrutura Escolar e 

Tecnologias da Informação do MEC (desde 2008), respectivamente, responsáveis por 

acompanhar a elaboração, a execução e o monitoramento das atividades previstas nos Planos 

de Ações Articuladas (PAR) dos municípios, bem como desenvolver a articulação interna entre 

a secretaria executiva e outras secretarias do MEC, no que se refere às atividades relativas ao 

PAR. Desse modo, embora tenham sido feitas entrevistas com apenas dois membros do 

MEC/FNDE, considera-se que as informações concedidas por eles possuem conteúdo 

estratégico, derivadas do exercício de cargos de alta gestão relacionados ao PAR.    

No âmbito do estado, a pesquisa reuniu informações relacionadas ao papel 

desempenhado pela Secretaria Estadual de Educação da Paraíba na prestação de assistência aos 

municípios paraibanos na elaboração e no acompanhamento do PAR. Para tanto, realizaram-se 

duas entrevistas, sendo uma com um ex-integrante, que exerceu a função de Subsecretário(a) 

Executivo(a) Estadual da Educação e outra com um membro atual da Secretaria Estadual de 

Educação, que exerce as funções de Gerente de Programas de Fortalecimento da Escola (desde 

2009) e Articulação Municipal e Coordenação da Comissão Técnica do Plano de Ações 

Articuladas 2016-2019. Assim como no caso da União, os participantes do estado constituem-

se como atores-chave do processo, pois acompanharam a elaboração, a execução e o 

monitoramento do PAR 2007-2010 e 2011-2014 dos municípios, nesse caso, de todos os 

municípios da Paraíba. 
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As investigações com o município de Campina Grande contemplaram análise de 

documentos, em especial o conteúdo do PAR 2007-2010 e do PAR 2011-2014, como também 

entrevistas com Secretários de Educação e com membros da equipe local de acompanhamento 

do PAR da Secretaria Municipal de Educação. Definiu-se que seria relevante entrevistar aqueles 

que foram responsáveis pelo PAR 2007-2010 e 2011-2014, os quais se constituem como 

sujeitos privilegiados, por possuírem as informações sobre o que se pretende investigar. 

Portanto, foram entrevistados todos os secretários que atuaram na gestão dos dois ciclos do 

PAR, desde a elaboração até o monitoramento, totalizando três respondentes, a saber: o 

primeiro atuou de janeiro de 2004 a meados de abril de 2012, o segundo, no período de janeiro 

de 2013 a maio de 2014, e o terceiro atua desde maio de 2014. Ainda, foram realizadas 

entrevistas com cinco integrantes da equipe local de acompanhamento do PAR de Campina 

Grande, a qual possui funcionários que participaram da elaboração do primeiro ciclo do PAR.  

Desta forma, foram focalizados os arranjos administrativos que subsidiam as relações 

intergovernamentais no setor educacional brasileiro. Embora se saiba da importância de 

observar a dimensão política das relações intergovernamentais, a mesma foi considerada de 

forma mais secundária nas descrições e análises. Realizou-se uma série de mediações sobre o 

PAR enquanto política educacional nacional, como também sobre a interação do MEC junto 

aos municípios para, em um dado momento, discutir os limites e as possibilidades do PAR no 

município de Campina Grande. Excepcionalmente, foram estabelecidas algumas menções sobre 

o PAR 2016-2019, que, no período de desenvolvimento desta tese, estava em fase de elaboração 

pelos municípios. 

 

1.4.3 Instrumentos e estratégias de coleta de dados  

 

Sobre os instrumentos e as estratégias de pesquisa, foram escolhidas as técnicas de 

levantamento de dados com análise documental e realização de entrevistas semiestruturadas 

baseadas em roteiro. Como ambas estão diretamente relacionadas ao desenho de pesquisa 

adotado, a análise dos dados priorizou a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados.  

De acordo com a postura teórica assumida, as estratégias e os instrumentos de coleta 

de dados podem ser organizados nas seguintes etapas (Figura 4):  
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Figura 4 – Etapas de realização da coleta de dados 

 
Fonte: elaboração própria (2015). 

 

Explicando de forma sucinta, na análise documental, os dados obtidos são 

considerados como uma forma de contextualização da informação, abrindo uma perspectiva 

não filtrada sobre o campo de pesquisa e seus processos (FLICK, 2009). Por meio do exame de 

materiais de natureza diversa (jornais, revistas, relatórios, imagens, filmes, dentre outros), que 

ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscam-se 

interpretações novas e/ou complementares (GODOY, 1995). Quatro critérios são considerados 

na análise: autenticidade (verificar a origem do documento, se é genuíno), credibilidade 

(exatidão da documentação, ausência de erros), representatividade (se se trata de um registro 

típico) e significação (qual o significado do documento para a pesquisa). Ainda segundo Flick 
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(2009), nas instituições, os documentos são destinados ao registro da informação necessária 

para a legitimação de rotinas, o que se torna particularmente relevante quando problemas, 

fracassos ou erros precisam ser justificados. 

Diversos documentos que regulamentam o Plano de Ações Articuladas, bem como 

orientam sua concepção, elaboração e execução, foram analisados no decorrer da pesquisa, 

destacando-se:  

a) Leis e Decretos – Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, e Lei nº 

12.695, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da 

União no âmbito do Plano de Ações Articuladas. 

b) Resoluções – Resolução FNDE nº 29/2007, de 20 de junho de 2007, incluindo 

alterações posteriores, que estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos 

para a operacionalização da assistência financeira suplementar a projetos educacionais, 

no âmbito do Compromisso Todos pela Educação, e Resolução FNDE nº 14/2012, de 

8 de junho de 2012, que estabelece os critérios para o apoio técnico e financeiro às 

redes públicas de educação básica dos Estados, Municípios e Distrito Federal, no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

c) Relatório da UNESCO sobre o processo de concepção do PAR – documento técnico, 

elaborado em 2010, contendo o histórico acerca da criação e implementação do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação e as perspectivas de continuidade. 

d) Guia Prático de Ações – versões de 2007, 2009 e 2011. 

e) Manuais de Elaboração:  

o Instrumento de Campo – 2008. 

o Orientações gerais para aplicação dos instrumentos – 2008. 

o Orientações gerais para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos 

municípios – 2009. 

o Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos 

Municípios (2011-2014) – 2011. 

f) Manuais de Monitoramento do PAR 2007-2010: 

o Manual técnico operacional do Módulo de Monitoramento do Plano de Ações 

Articuladas – 2009. 

o Guia de Acompanhamento das Ações Monitoradas no PAR dos municípios – 

2009. 



37 

 

 

g) Manual de Atualização: orientações para atualização do Plano de Ações Articuladas 

(PAR) do município – 2013. 

Além disso, por meio de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle (SIMEC), analisou-se o diagnóstico e os planos de ação dos dois ciclos do PAR de 

Campina Grande, bem como o módulo de monitoramento do PAR 2007-2010. 

Sobre as entrevistas semiestruturadas, estas permitem ao pesquisador captar a 

perspectiva dos participantes da pesquisa, pois tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a 

realidade que vivencia, sendo possível discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada (MINAYO, 2009). Esse tipo de entrevista busca obter do pesquisado o 

que o mesmo considera como aspectos mais relevantes de determinado problema, captando 

suas descrições de uma situação em estudo (RICHARDSON, 1999). Cabe ressaltar que os 

roteiros de entrevista elaborados foram submetidos à validação por dois especialistas no 

assunto, os quais puderam refletir sobre as questões e indicadores traçados, contribuindo para 

tornar o instrumento mais ajustado à proposta de pesquisa.  

No tocante à realização das entrevistas, na tentativa de uma compreensão detalhada 

dos significados e características similares apresentadas pelos entrevistados, “as pesquisas 

qualitativas de campo exploram particularmente a técnica de entrevista devido à propriedade 

com que esse instrumento penetra na complexidade de um problema” (RICHARDSON, 1999, 

p. 82). A afirmação do autor torna-se relevante, pois justifica a escolha da abordagem, bem 

como das estratégias de coleta de dados escolhidas para a presente pesquisa, uma vez que se 

baseou em análise de conteúdo, na modalidade de categorias temáticas, para interpretar os 

achados de campo obtidos com as entrevistas. Essa metodologia está fundamentada em Bardin 

(2011), com contribuições de Gomes, R. (2009). 

 

1.4.4 Tratamento e análise dos dados  

 

A análise de conteúdo, na modalidade de categorias temáticas, tem o intuito de 

encontrar respostas para as questões formuladas, como também confirmar ou não as afirmações 

estabelecidas antes do trabalho de investigação (GOMES, R., 2009). 

Os procedimentos adotados para a análise e a interpretação dos dados buscaram a 

compreensão acerca das categorias Descentralização, Autonomia e Cooperação, estabelecidas 

previamente. Conforme defende Gomes, R. (1999), o pesquisador deve, em primeiro lugar, com 
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base em uma fundamentação teórica sólida, definir as categorias a serem investigadas, antes do 

trabalho de campo, para, segundo, após a coleta de dados, formulá-las, visando à classificação 

dos dados encontrados, permitindo, por fim, comparar as categorias gerais, estabelecidas antes, 

com as específicas, formuladas após o trabalho de campo. O autor ainda alerta para o fato de 

nem sempre ser simples a tarefa de formular categorias a partir dos dados coletados, podendo 

se transformar em uma tarefa complexa que só pode ser ultrapassada com a fundamentação e a 

experiência do pesquisador, pois a articulação das categorias gerais também requer sucessivos 

aprofundamentos sobre as relações entre a base teórica e os resultados. Seguindo essa lógica, 

as categorias prévias e os indicadores que foram apresentados no Quadro 1, bem como o roteiro 

de entrevista, que está disponível no Apêndice A, foram elaborados com base nos conceitos 

utilizados para fundamentar a pesquisa. 

Para facilitar a compreensão do método de análise aplicado, torna-se oportuno 

demonstrar, simbolicamente (Figura 5), como foram encontradas as categorias e indicadores, 

emergentes da fundamentação teórica e do conjunto de entrevistas realizadas. Primeiramente, 

foram definidas categorias prévias, e estas nortearam a especificação de indicadores e, 

consequentemente, guiaram a elaboração do roteiro de entrevista, identificada na figura como 

Etapa A.  

Figura 5 – Definição de categorias prévias e análise de categorias temáticas 

 

Fonte: elaboração própria (2016).  
 

As categorias previamente definidas foram importantes para conduzir a análise das 

falas dos sujeitos e garantir que os resultados se mantivessem dentro do escopo inerente à 

perspectiva de pesquisa. Em outro momento, após a realização das entrevistas, procedeu-se com 

as etapas de análise de conteúdo delimitadas por Bardin (2011): primeiro, pré-análise, depois, 

exploração do material e, em seguida, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A 

Cooperação 
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pré-análise é a fase de organização, que corresponde a um período de intuições, mas tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um 

esquema preciso do desenvolvimento das operações de análise. A fase de exploração do 

material, “consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, 

em função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 2011, p. 131). Na última fase, a 

autora considera que, ao dispor de resultados significativos e fiéis, pode-se, então, propor 

inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou ainda que digam respeito a 

outras descobertas inesperadas. 

Dentro dessa perspectiva, na Etapa B, foram adotados, mais precisamente, os seguintes 

procedimentos (GOMES, R., 2009):  

a) decomposição de material a ser analisado em partes, a partir do que foi definido 

como unidade de registro e de contexto;  

b) distribuição das partes em categorias com descrição do resultado da categorização;  

c) identificação, por intermédio de inferências, dos núcleos de sentido apontados 

pelos resultados, que demarcam cada categoria, e interpretação dos mesmos com 

auxílio da fundamentação teórica adotada.  

Na disposição do texto, puderam ser evidenciados os elementos encontrados nos 

documentos analisados, permitindo enriquecer a discussão com o entrelaçamento de trechos 

dos documentos, falas dos entrevistados e conceitos teóricos que orientaram a investigação. 

Como estágio final, elaborou-se uma síntese interpretativa, buscando sempre o diálogo das 

temáticas com os objetivos, questões e pressupostos da pesquisa.  

Considerando a metodologia de análise de conteúdo, atenção especial deve ser dada à 

explicação da codificação do material. Mediante a aplicação de regras, a codificação 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, permitindo atingir uma 

representação do conteúdo ou da sua expressão (BARDIN, 2011). Na presente pesquisa, a 

codificação tem como elemento norteador a análise temática. Portanto, com abordagem 

qualitativa, primou pela descoberta, no texto, de ideias constituintes, manifestas em enunciados 

e em proposições portadores de significações, fundamentando-se na presença de temas. 

Conforme explica Bardin (2011), fazer uma análise temática consiste em estabelecer o tema, 

enquanto unidade de registro, para descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença pode ter algum significado para o objetivo analítico escolhido. 

Ainda segundo a autora, as respostas a entrevistas são, frequentemente, analisadas tendo o tema 

por base, cuja regra de recorte (do sentido, e não da forma) não é fornecida, pois o recorte 

depende do nível de análise, e não de manifestações formais reguladas. Nesse caso, cabe 
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lembrar que não se tem em mente a simples frequência da aparição dos elementos do texto, mas 

sim as relações que esses elementos mantêm entre si. 

Sobre a unidade de contexto, este é definido com base em uma sinalização mais ampla, 

considerando o contexto do qual faz parte a mensagem (GOMES, R., 2009). Nesse sentido, 

esclarece-se a probabilidade de se encontrarem temas semelhantes em texto de várias páginas 

ou em gravação de uma hora (BARDIN, 2011). Geralmente, quanto maior é a unidade de 

contexto, mais as atitudes ou os valores se afirmam numa análise avaliativa. 

Em termos operacionais, a codificação das entrevistas foi realizada por meio do 

programa ATLAS.ti 7.5 – um software de análise qualitativa de dados textuais, gráficos, áudio 

e vídeo, o qual oferece uma variedade de ferramentas para realizar as tarefas associadas à 

análise de conteúdo, ajudando a explorar os dados em um ambiente intuitivo que mantém o 

foco nos materiais analisados (ATLAS.ti, 2013). O programa oferece ferramentas para 

gerenciar, extrair, comparar, explorar e remontar partes significativas de grandes quantidades 

de dados, de maneira flexível e sistemática. Sendo assim, a seguir, serão explanados os 

procedimentos adotados para a codificação, em três aspectos: transcrição das entrevistas, 

geração de códigos e redes semânticas. 

 

� Transcrição das entrevistas 

 

Após a realização das entrevistas, partiu-se para a fase em que são tratadas as 

informações extraídas dos sujeitos. Para tanto, foram realizadas as transcrições dos diálogos 

gravados, o que resultou em um trabalho exaustivo, mediante o qual foi ouvida cada entrevista 

por diversas vezes, a fim retratar de forma fiel aquilo que foi dito.  

Com a finalidade de não permitir a individualização dos dados de pesquisa, a 

identidade dos participantes foi preservada, conforme compromisso assumido no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Sendo assim, após a identificação das falas 

dos sujeitos de pesquisa, foi indicada apenas a numeração correspondente à entrevista realizada, 

seguido do tipo de ente federado que participou. Por exemplo, P1-UNIÃO refere-se ao primeiro 

entrevistado, o qual é representante do MEC ou do FNDE, isto é, do ente UNIÃO; P5-SME 

identifica o quinto entrevistado, que representou o dirigente da SME de Campina Grande, P9-

EQUIPE_SME é o nono respondente, integrante da equipe da SME de Campina Grande, 

sempre nessa lógica. Cabe ressaltar que, embora tenham sido realizadas entrevistas com homens 

e mulheres, optou-se por não proceder com as concordâncias verbal e nominal, como forma de 
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manter ainda mais o sigilo sobre a identidade dos participantes. 

 

� Conceitos fundamentais do ATLAS.ti 7.5: a geração de códigos 

 

O ATLAS.ti 7.5 funciona com alguns conceitos básicos: primeiro, o carregamento dos 

dados de origem, que são intitulados como Primary Docs (documentos primários). É por isso 

que, conforme explicado anteriormente, cada entrevista foi nomeada como P1, P2, P3, e assim 

sucessivamente. O segundo conceito é o de quotation (citação), caracterizado como um 

segmento do documento considerado importante para o usuário (ATLAS.ti, 2013). As citações, 

portanto, são os trechos da entrevista que, agrupadas, deram sentido às unidades de registro e 

de contexto, pois, após a exploração do material, estiveram relacionadas às temáticas da 

pesquisa. 

O terceiro conceito importante do ATLAS.ti 7.5 é o de code (código). Os códigos 

captam o significado dos dados, sendo usados como dispositivos de classificação em diferentes 

níveis de abstração para criar conjuntos de unidades de informação (ATLAS.ti, 2013). Os 

códigos podem ser cadastrados no sistema tanto previamente quanto no decorrer da análise. Por 

isso, foram inseridos, como códigos, os indicadores das categorias prévias determinadas para o 

estudo, definidos na metodologia da pesquisa, como também, no desenvolvimento da análise, 

percebeu-se a existência de novos núcleos de sentido, ou seja, novos indicadores (códigos), que 

retrataram mais achados de campo na investigação. Sendo assim, a sequência inicial de 

providências adotadas na análise dos dados foi: inserir as entrevistas transcritas no ATLAS.ti 

como Primary Docs, para, em seguida, analisá-las, sendo atribuídos códigos (prévios ou 

posteriores) aos trechos (citações) relacionados aos núcleos de sentido observados. 

O ATLAS.ti também oferece um recurso que permite agrupar documentos de acordo 

com os critérios especificados. Esse é o quarto conceito fundamental do programa: families 

(famílias). Dentre outras funções, as famílias são uma maneira de formar grupos, para facilitar 

o manuseio dos mesmos (ATLAS.ti, 2013). Nesse caso, ao agrupar os códigos em torno de uma 

ideia, com os critérios da análise de conteúdo, as families são exatamente as categorias de 

análise que o pesquisador define no decorrer da apreciação dos achados de campo. 

O resultado da análise das entrevistas culminou, portanto, com o surgimento tanto de 

novos indicadores (códigos) para as categorias prévias, de análise, como também evidenciaram 

o surgimento de uma nova categoria, com indicadores sobre a coordenação federativa do MEC, 

sendo esses achados sistematizados, para fins de exposição dos resultados da pesquisa, 
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conforme demonstra a Figura 6.  

Figura 6 – Categorias e indicadores (códigos) prévios e posteriores resultantes da pesquisa 

 

 

Fonte: elaboração própria (2016). 

O propósito da tese esteve em todo momento alinhado ao desenho norteador da 

pesquisa, visando ao estudo do contexto em que as categorias Autonomia, Descentralização e 

Cooperação interagem com elementos como o gerencialismo, as assimetrias regionais, o poder 

local dos municípios e a coordenação federativa. Ainda que a coordenação federativa não tenha 

sido definida como categoria prévia para as entrevistas, foi assumida como tal no momento em 

que se percebeu que as falas dos sujeitos a evidenciaram de forma explícita. Essas evidências 

em nada enfraquecem a proposta inicial, pelo contrário, reforçam ainda mais a necessidade de 

se estabelecerem bases mais claras sobre o papel do MEC enquanto órgão coordenador das 

políticas educacionais. 

 

� Redes semânticas: encontrando relações entre os conceitos 

 

Após a atribuição de códigos às citações, com o posterior agrupamento desses códigos 

Cooperação 
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em categorias, o ATLAS.ti 7.5 possibilita estabelecer relações entre os códigos para a formação 

de redes semânticas (networks). Uma rede é definida como um conjunto de nodes (nós) e links 

(ligações), por isso, para construir as semantic networks (redes semânticas), o que se faz é 

determinar links para expressar mais claramente a natureza das relações entre os conceitos, 

ligando conjuntos de elementos semelhantes em um diagrama visual (network view) de nodes 

(ATLAS.ti, 2013). 

Explicar todos os detalhes e funcionalidades da construção de redes semânticas se 

tornaria uma atividade extensa e desnecessária, por isso serão destacados apenas os conceitos 

que foram aplicados na presente pesquisa, a qual fez uso das funções específicas de nodes do 

tipo code families (categorias) e links do tipo code-code-relations para a construção de networks 

e, consequentemente, network views. As network views são importantes para facilitar a 

construção de conexões entre os conceitos e interpretar as descobertas, comunicando-as de 

forma eficaz, pois, em contraste com os modelos lineares e as representações sequenciais, as 

apresentações do conhecimento em redes se assemelham mais à forma como o pensamento 

humano é estruturado (ATLAS.ti, 2013). 

Representadas pelo símbolo , as categorias estão vinculadas aos códigos, com 

símbolo , por meio de setas vermelhas, ao tempo em que setas pretas estabelecem relações 

entre os códigos. Por exemplo, na categoria Coordenação Federativa, o código “Instituir a 

cultura de planejamento” liga-se ao código “Unificar o atendimento” por meio da relação “está 

associado a”, estabelecendo, assim, uma sentença expressa como “Instituir a cultura de 

planejamento está associado a unificar o atendimento”. Adicionalmente, em cada código há a 

informação, dentro do símbolo de chaves, da quantidade de citações existentes para o código, 

seguida da quantidade de relações designadas entre esse código e os demais. Convém esclarecer 

que um código, quando reúne dez citações, por exemplo, pode ter mais de uma citação de um 

mesmo respondente. Muitas vezes o entrevistado falou sobre um assunto em um dado momento, 

mas, no decorrer da entrevista retoma uma ideia anterior, expondo mais de uma fala sobre o 

mesmo assunto. Porém, em nenhum dos casos, houve um código com falas de apenas um 

entrevistado. Em todos eles, há a exposição de ao menos três entrevistados, conferindo maior 

consistência ao seu conteúdo. 

Após apresentar cada rede semântica, incluindo os núcleos de sentido que nortearam 

a escolha das citações atribuídas a cada código, partiu-se para uma análise que congregou a 

tendência central em torno das falas, avaliando-as mediante a base teórica instituída e a leitura 

analítica da pesquisadora. E, por fim, conforme já explicado, concluiu-se o exame de cada 
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categoria com uma síntese interpretativa. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Em termos de estrutura, esta tese está organizada em seis capítulos, seguida de 

conclusão, referências bibliográficas, apêndices e anexos.  

O capítulo 1, de introdução, explica como esse estudo foi desenvolvido, expressando 

a importância da temática, objetivos, justificativa e aspectos metodológicos envolvidos na 

pesquisa.  

No capítulo 2, no qual se inicia a discussão conceitual sobre as bases teóricas que 

sustentam o federalismo, são apreciadas as questões que permeiam a cooperação federativa. 

Tendo como foco o pacto federativo, expõe noções sobre as características basilares do tema, 

partindo para apresentar os principais modelos teóricos relacionados à pesquisa. E finaliza com 

uma discussão sobre a dinâmica das relações intergovernamentais. 

O capítulo 3 traz, primeiro, uma breve revisão histórica sobre as formas de organização 

do Estado brasileiro, no período da Proclamação da República até a redemocratização. Depois, 

o texto se concentra na dinâmica federativa recente, iniciada pela Constituição de 1988. Desse 

processo, destacam-se os dilemas para coordenar políticas descentralizadas em um país 

marcado por significativas heterogeneidades. Focalizando o espaço do município no regime de 

colaboração, discorre, também, sobre a autonomia local na gestão da educação. 

O capítulo 4 propõe-se a discutir o Plano de Ações Articuladas (PAR) sob o prisma do 

federalismo brasileiro e do gerencialismo como tendência norteadora da gestão educacional 

brasileira. Com vistas a oferecer subsídios sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) como mecanismo para a coordenação federativa, analisa a instauração dessa política 

educacional com base nos conceitos sobre a interdependência entre os entes federados. Em 

seguida, o capítulo busca argumentos sobre a articulação do Ministério da Educação na 

concepção, elaboração e execução do PAR para uma possível concretização do pacto 

federativo. 

O capítulo 5 está concentrado no estudo dos achados de campo oriundos das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os representantes da União, do estado da Paraíba e 

do município de Campina Grande, buscando analisar as redes semânticas relacionadas às 

categorias Coordenação Federativa, Descentralização, Autonomia e Cooperação.  
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No capítulo 6, o que se objetiva é, a partir da realidade local do município de Campina 

Grande, examinar limites e possibilidades evidenciados na gestão do PAR 2007-2010 e do PAR 

2011-2014 no município, no contexto do regime de colaboração. 

Posteriormente, apresentam-se as principais conclusões após o desenvolvimento dessa 

tese, bem como as sugestões para trabalhos futuros e as limitações encontradas no decorrer da 

pesquisa. 

Finalmente, após a exposição das referências bibliográficas, são incluídos dois 

apêndices e cinco anexos, na seguinte ordem: roteiro de entrevista e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (apêndices) e Descrição das alterações do art. 211 da CF de 1988, Termo 

de Cooperação Técnica entre o MEC e Campina Grande (2007-2010), lista completa de 

indicadores do PAR 2007-2010 e do PAR 2011-2014 de Campina Grande, Ações do PDE 

(anexos). 
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2 REFLEXÕES SOBRE AS BASES CONCEITUAIS DO FEDERALISMO 

 

A forma de organização político-territorial efetivada pelos países tem se tornado uma 

questão bastante estudada, pois traz repercussões importantes para o pleno funcionamento da 

democracia contemporânea. Assim, o propósito do federalismo está vinculado ao 

compartilhamento de poderes e funções entre o governo central e as unidades subnacionais, 

estabelecido mediante um conjunto balanceado de regras que guia as relações entre os entes 

federados, fazendo emergir a necessidade de compreensão de como esse equilíbrio pode ser 

alcançado. Para tanto, os conceitos basilares que envolvem sua efetivação devem ser estudados, 

de modo que se construa um alicerce conceitual firme, garantindo a densidade teórica necessária 

para embasar análises consistentes nessa investigação. 

Neste capítulo, será realizada uma discussão sobre os aspectos conceituais que servirão 

de sustentação para o desenvolvimento da presente pesquisa, examinando as bases teóricas do 

federalismo, com enfoque particular sobre a cooperação e a dinâmica das relações 

intergovernamentais instituídas entre os entes federados. São apresentadas as principais 

características do federalismo, bem como dos modelos de análise teórica do federalismo 

cooperativo e das relações intergovernamentais, os quais serão resgatados nas reflexões que se 

seguirão ao longo da pesquisa, visando a ancorar as discussões dos capítulos posteriores sobre 

a trajetória do federalismo brasileiro, o regime de colaboração e as relações 

intergovernamentais entre os entes federados no contexto da gestão do PAR. 

O capítulo está organizado em duas partes. A primeira tratará das bases conceituais 

sobre o federalismo, no intuito de distinguir as diferentes abordagens teóricas e apresentar o 

recorte temático selecionado para o estudo. A segunda parte aprofundará a discussão sobre o 

federalismo cooperativo e suas características, como aporte teórico fundante, adentrando nos 

fatores que regem as relações intergovernamentais entre as unidades federativas.  

 

2.1 Federalismo: características e classificações 

 

O federalismo é a denominação dada à forma de organização do Estado em que se 

estabelecem níveis de governo, dividindo o poder entre os entes federados que, sendo 

independentes um do outro, são dotados de certa autonomia, mas que se reúnem em uma só 

nação, mantendo-se o equilíbrio na relação entre as diversas unidades para a constituição do 
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Estado Federal. Portanto, o federalismo representa o vínculo de pessoas livres e de suas 

comunidades, a fim de proteger determinados direitos e alcançar fins comuns específicos, 

preservando a integridade dos participantes (ELAZAR, 2011). Em um sentido mais amplo, 

busca-se compreender como as pessoas se organizam e se reorganizam voluntariamente para 

viver juntas, em uma convivência pacífica (BURGESS, 2006).  

O federalismo relaciona-se, portanto, à forma como os países se organizam para a 

distribuição de poder entre as unidades central e periféricas de governo. A tipologia dos 

sistemas políticos federais dá origem a uma exploração das características essenciais de uma 

forma de organização de Estado federalista, que repousa, principalmente, sobre o grau de 

autonomia do qual as unidades constituintes desfrutam dentro do sistema político. O governo 

central tem a tarefa de considerar a trajetória percorrida pelas organizações políticas e adaptar-

se às necessidades das unidades subnacionais, sempre considerando peculiaridades, como a 

cultura e a história local.  

Qual forma de federalismo deve ser adaptada ao sistema político de uma nação torna-

se o cerne do debate político contemporâneo. Abrucio (2010, p. 41) assinala que o federalismo 

ocasiona impactos na organização dos governos e na maneira como estes respondem aos 

cidadãos, especialmente porque o processo de decisão e a base de legitimação no federalismo 

são distintos do modelo de Estado unitário, em que “o governo central é anterior e superior às 

instâncias locais, e as relações de poder obedecem a uma lógica hierárquica e piramidal”5. 

Em princípio, todas as nações que adotam o federalismo compartilham três 

características essenciais: possuem, pelo menos, dois níveis de governo, têm uma Constituição 

que não pode ser modificada unilateralmente por um dos membros e são conduzidas por uma 

série de normas que regula a relação entre as partes (ANDERSON, 2009).  Burgess (2006) 

afirma que, por sua própria natureza, o federalismo é multifacetado, pois abarca demandas de 

cunho constitucional, político, social, econômico, cultural, jurídico, filosófico e ideológico. 

Almeida (2001, p. 14) acrescenta que o federalismo estabelece um compromisso típico entre 

difusão e concentração do poder político, que, na visão da autora, ocorre em consequência “da 

luta política e das concepções predominantes sobre os contornos do Estado nacional e sobre os 

graus desejáveis de integração política e de equidade social”. Isso quer dizer que, sob 

diversificadas dimensões, pretende-se alcançar parâmetros que sejam capazes de minimizar os 

efeitos das diversidades de base territorial. 

                                                           
5 Para aprofundar a discussão sobre os tipos de Estado: unitário, federação, confederação, sugere-se a leitura de 
Anderson (2009), Abrucio e Sano (2013). Os autores distinguem os conceitos e apresentam as principais 
características de cada forma de organização do Estado. 
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Apesar das diferentes terminologias empregadas e de um intenso debate sobre a 

demarcação adequada entre federações e outras formas de governo, o federalismo é, 

geralmente, reconhecido como um dispositivo que visa à separação vertical de poderes, 

dividindo a competência ao longo de linhas territoriais (OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 

2005). Portanto, o federalismo estabelece a definição de regras de autoridade e de capacidades 

institucionais por meio de escalas políticas, as quais legitimam o uso de estratégias hierárquicas 

em diferentes escalas (CLARKE, 2007). Essas estratégias são utilizadas pelo governo central 

para atingir seus objetivos. 

Os entes federados podem constituir-se de duas maneiras: por agregação, quando 

Estados independentes unem-se para formar um Estado Federal, ou por desagregação, quando 

se parte de um Estado unitário já constituído para a formação de um Estado Federal 

(ANDERSON, 2009; PINHO, 2011). Nos casos em que a agregação é adotada, a estrutura 

federal permite às unidades, até então separadas, preservar sua autonomia e, ao mesmo tempo, 

beneficiar-se das vantagens de pertencer a uma comunidade maior (ANDERSON, 2009), pois, 

com seus diferentes níveis de governo, o federalismo fornece uma maneira de mediar a 

variedade de preferências gerais e locais dos cidadãos (WATTS, 2001). Já no caso da 

desagregação, o federalismo tem a seu favor o argumento de que busca proteger os cidadãos de 

um poder central excessivamente forte, que possa tender ao estabelecimento de ações 

autoritárias e antidemocráticas, ou, ainda, como acrescenta Stepan (1999, p. 9), “o sistema 

protege os direitos do indivíduo contra [...] a ‘tirania da maioria’”6.  

O federalismo existe em nações que possuem especificidades capazes de tornar a 

conjuntura nacional favorável à adoção do sistema federativo. A constituição de uma nação 

federativa é regida pela condicionante da heterogeneidade, que divide e cria conflitos no país. 

As heterogeneidades podem ser de cunho territorial (grande extensão e/ou enorme diversidade 

física), étnico, linguístico, socioeconômico, cultural e político. No Canadá, por exemplo, há 

variações linguísticas; na Índia, encontram-se diversidades étnicas, linguísticas e 

socioeconômicas; no Brasil e na Argentina, há diferenças econômicas regionais, como também 

entre as elites políticas locais (ABRUCIO; SANO, 2013)7. Afirmam os autores que, caso um 

                                                           
6 Em analogia semelhante, Stepan (1999) afirma que o Estado Federal pode ser formado com o propósito de unir 
(come together), quando as unidades são independentes entre si, mas constituem uma federação com o objetivo de 
mútua defesa ou crescimento comum ou para manter a união (hold together), para países onde a unidade dos 
estados-membros é anterior à descentralização, e a federação emerge para responder às demandas por autonomia 
das partes constituintes e evitar desagregações. 
7 Outros autores discutem a adoção do sistema federativo em diversas nações. Recomenda-se a leitura de Stepan 
(1999), Anderson (2009), Obinger, Castles e Leibfried (2005) e Pierson (1995), os quais apresentarão as escolhas 
políticas adotadas em vários contextos nacionais, tecendo discussões acerca da forma de organização do Estado 
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país com essas características não constitua uma estrutura federativa, dificilmente a unidade 

nacional manterá a estabilidade social, havendo o risco de fragmentação. 

Após a observância dessa condicionante, é necessário destacar alguns critérios que 

devem reger o federalismo nos sistemas políticos democráticos: o Estado deve conter 

subunidades políticas territoriais, cujo eleitorado seja constituído pelos cidadãos dessas 

unidades e com uma Constituição que lhes garanta soberania na elaboração de leis e de políticas, 

e deve haver uma unidade política de âmbito nacional (eleita pela população), à qual pertença 

a competência para legislar e formular políticas públicas (STEPAN, 1999). Um dos autores 

clássicos do federalismo, William Riker argumenta que as atividades do governo estão 

divididas entre os governos regionais e um governo central, de tal forma que cada tipo de 

governo tem algumas atividades em que se tomam decisões finais (RIKER, 1975 apud 

OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005). Abrucio e Sano (2013) complementam que o 

governo central possui poderes próprios, mas que são controlados pelos outros entes federativos 

e que a própria demanda pela autonomia dos governos subnacionais cria as condições para o 

surgimento de espaço de atuação dessas subunidades no panorama nacional.  

Percebe-se que existem tênues limites entre os espaços de poder compartilhados pelos 

entes federados. Para que haja clareza no compartilhamento do poder sem ferir a autonomia, 

mas, ao mesmo tempo, mantendo a interdependência entre os entes, faz-se necessário 

estabelecer regras claras de atuação em cada nível de governo. Buscando delinear o limiar dessa 

compreensão, Obinger, Castles e Leibfried (2005) expõem uma série de critérios que 

compreendem o federalismo: primeiro, um conjunto de arranjos institucionais e regras de 

decisão do governo central para incorporar interesses de base territorial, que variam de acordo 

com o grau em que fornecem poder de veto aos entes federados; segundo, um conjunto de atores 

com base territorial, com ideias e interesses que variam muito em número e heterogeneidade; 

terceiro, uma série de disposições jurisdicionais para a atribuição de responsabilidades políticas 

entre os diferentes níveis de governo, no que se refere tanto à formulação de políticas quanto a 

sua implementação; quarto, arranjos fiscais intergovernamentais e quinto, arranjos informais, 

tanto verticais como horizontais, entre governos.  

O que se compreende, na dinâmica do federalismo, é a possibilidade de haver a atuação 

“de mais de um agente governamental legítimo na definição e elaboração das políticas públicas, 

além de ser necessária, em maior ou menor medida, a ação conjunta e/ou a negociação entre os 

níveis de governo em questões condicionadas à interdependência entre eles” (ABRUCIO, 2010, 

                                                           

estabelecida em cada nação investigada. Realizando uma leitura dessas e de outras obras, será possível traçar um 
quadro geral do federalismo ao redor do mundo. 
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p. 41). Na concepção de Watts (2006), as características estruturais comuns em federações são, 

geralmente, as seguintes: 

a) Pelo menos duas esferas de governo atuando diretamente sobre seus cidadãos. 

b) A distribuição constitucional formal da autoridade legislativa e executiva e a 

alocação de recursos entre os níveis do governo, garantindo áreas de autonomia 

jurídica e política para cada nível. 

c) Representação regional dentro das instituições de formulação de políticas federais, 

normalmente prestados pela forma particular de segunda câmara federal 

(bicameralismo).  

d) Uma constituição não alterável unilateralmente, exigindo o consentimento de uma 

parte significativa das unidades constituintes. 

e) Corte Suprema (quer sob a forma de tribunais ou referendos) para regular as 

disputas entre os governos. 

f) Processos e instituições para facilitar a colaboração intergovernamental nas áreas 

nas quais as responsabilidades governamentais são compartilhadas ou 

inevitavelmente se sobrepõem. 

Com base na exposição dessas características, pode-se conjecturar que o federalismo 

“deriva da formação de uma nação em que a soberania é compartilhada entre o governo central 

e os subnacionais” (ABRUCIO; SANO, 2013, p. 14). Essas unidades federativas atuam 

diretamente sobre os indivíduos, ou seja, exercem controle efetivo sobre as pessoas dentro de 

suas respectivas jurisdições (WRIGHT, 1978). Watts (2001) argumenta que a característica 

definidora desse tipo de organização do Estado é que, em uma federação, nem o governo federal 

nem as unidades constituintes de governo (estados e municípios no caso do Brasil) são 

constitucionalmente subordinados ao outro. O autor explica que os níveis de governo têm 

poderes soberanos definidos pela Constituição e não por outro nível de governo, possuindo a 

capacidade de lidar diretamente com seus cidadãos no exercício dos seus poderes legislativo, 

executivo e tributário, e cada nível é eleito diretamente por seus cidadãos. 

 Em resumo, Obinger, Castles e Leibfried (2005) explicam que todas as federações 

têm uma Constituição escrita difícil de alterar. E que, por isso, um supremo tribunal atua como 

árbitro para resolver conflitos entre os diferentes níveis do governo. Assim, no federalismo, as 

unidades constitucionais participam do processo político federal. Mas as características mais 

específicas de cada federação, segundo Anderson (2009), irão refletir as tradições institucionais 

locais, bem como o grau e o tipo de autonomia desejados. Se a nação adotará políticas públicas 
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centralizadas ou mais descentralizadas, isso dependerá das concepções do Estado nacional 

sobre temas como integração política e equidade social. Conforme esclarece Abrucio (2002, p. 

145), a descentralização é definida como  

um processo nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional, que resulta da 
conquista ou transferência efetiva de poder decisório a governos subnacionais, os 
quais adquirem autonomia para escolher seus governantes e legisladores (1), para 
comandar diretamente sua administração (2), para elaborar uma legislação referente 
às competências que lhes cabem (3) e, por fim, para cuidar de sua estrutura tributária 
e financeira (4). 

Haverá nações em que os programas e políticas sociais, tais como educação, segurança 

pública e transporte, são assumidos pelo governo central, mas, em outros casos, todos os níveis 

de governo estão envolvidos, em certa medida, com as políticas sociais, assumindo um papel 

mais ou menos dominante em cada uma dessas arenas políticas, além de, muitas vezes, requerer 

a cooperação com outro ente federado. 

Para compreender melhor as relações que se estabelecem no âmbito do federalismo, 

faz-se necessário distinguir os diferentes aportes teóricos sobre o tema, pois cada abordagem 

contempla diferentes ênfases, características e variáveis explicativas dos sistemas federativos. 

Torna-se importante conduzir pesquisas para se verificar como o federalismo atua na prática 

(SOUZA, C., 2008), como também verificar, do ponto de vista normativo, a existência de 

teorias que discutem o federalismo como produtor de eficiência econômica e outras que o 

discutem como produtor de eficiência democrática. Ainda, o federalismo pode ser visto como 

estimulador tanto da competição como da cooperação, dependendo da corrente teórica, que, 

embora possua pontos em comum, atribui importância distinta às variáveis analíticas. 

Para Soares (1998), como o federalismo traz implicações sobre diversos aspectos 

estruturais de uma nação, compreende-se a existência de vários campos de estudo em que a 

federação aparece como objeto de pesquisa.  Assim, apresenta-se, no Quadro 2, uma síntese das 

principais abordagens teóricas sobre o federalismo. 

 

Quadro 2 – Síntese das principais abordagens sobre Federalismo 

Abordagens sobre o 
Federalismo Características 

Federalismo como 
descentralização das 

instituições políticas e 
das atividades 
econômicas 

(Contribuições de 
William Riker) 

� sistema em que a distribuição da atividade política e econômica é espacialmente 
descentralizada no interior de um território nacional; 

� a questão central é limitar o exercício arbitrário da autoridade em todos os níveis 
de governo; 

� permite a competição entre mercados políticos, promovendo eficiência política e 
preservando as vantagens de uma economia de mercado; 

� guia a literatura sobre federalismo fiscal. 
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Abordagens sobre o 
Federalismo Características 

Federalismo e 
Democracia 

 

(Contribuições de 
Vincent Ostrom e    

Alfred Stepan) 

� associado à democracia constitucional, pois apenas nesse regime é possível haver 
garantias confiáveis e mecanismos institucionais que possam assegurar que as 
prerrogativas legislativas das unidades da federação serão respeitadas; 

� argumenta-se que só os sistemas democráticos têm meios de assegurar que as 
regras formais, inclusive as do federalismo, não serão arbitrariamente violadas; 

� na perspectiva de Stepan (1999), estabelece-se um contínuo que vai desde 
sistemas que contêm restrições mínimas ao conjunto dos cidadãos da federação 
(denominado demos-enabling), aos que contêm restrições máximas a esse 
mesmo conjunto de cidadãos (demos-constraining); 

� guia a literatura sobre federalismo constitucional. 

 

 Federações e 
Federalismos 

 

(Contribuições de 
Burgess) 

� a federação refere-se à estrutura institucional que acomoda a existência de um 
governo central e governos subnacionais dentro de um mesmo Estado; 

� independente de arranjos institucionais, a lógica das federações é o federalismo, 
que é a percepção ideológica do que deve acontecer após a federalização; 

� as federações são diferentes e passíveis de mudanças porque os interesses que as 
compõem (o federalismo) também são diferentes e mutantes; 

� a necessidade de distinguir federação de federalismo é importante devido à 
existência de grande variedade na prática dos princípios federativos em cada 
federação e da existência de princípios federativos em contextos nos quais o 
sistema federativo não é formalmente adotado; 

� cada federalismo, e também cada federação, incorpora um número variado de 
atributos econômicos, políticos e socioculturais que se inter-relacionam e 
produzem padrões complexos de interesses e identidades; 

� guia a literatura sobre federalismo como valor – ideologia política. 

Federalismo como pacto 

 

(Contribuições de  
Daniel Elazar) 

� definido por meio da combinação, mediante pacto ou aliança, do princípio da 
unidade com o princípio da autonomia interna; a descentralização é mais restrita 
às esferas de governo; 

� o foco está na interação entre os entes federativos, ou seja, nas relações 
intergovernamentais; 

� fundamenta-se em regras partilhadas entre os governos constitutivos que 
convivem com regras próprias de cada nível de governo, focalizando mais os 
interesses das populações locais, suas condições sociais, étnicas e econômicas; 

� apresenta o federalismo como situação de equilíbrio entre forças opostas: união 
versus autonomia, centralização versus descentralização, etc.; 

� guia a literatura sobre federalismo cooperativo. 

Fonte: elaborado a partir de Souza, C. (2008), Elazar (1994), Stepan (1999), Burgess (2006). 

Nas abordagens do federalismo como descentralização das instituições políticas e das 

atividades econômicas, a principal condição para que as federações se mantenham unidas está 

ligada ao grau de centralização do sistema partidário, por isso, o equilíbrio será estabelecido 

mediante o pluripartidarismo, pois, assim, um mesmo partido não irá controlar simultaneamente 

o governo central e os estados-membros. O tensionamento do federalismo é que ele pode 

contribuir para a existência de um governo limitado. Segundo Stepan (1999), busca-se um poder 

legislativo pluricameral exatamente porque se acredita que isso ajuda a limitar as maiorias 

populistas. Além disso, a atividade econômica deve ser descentralizada no interior de um 

território nacional, proporcionando a competição entre mercados para preservar as vantagens 

de uma economia de mercado. 
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As abordagens de federalismo e democracia estão relacionadas à consolidação 

democrática, refletindo-se sobre as mesclas de valores que poderiam estar associadas com a 

promoção ou a inibição da mesma. Para Stepan (1999), tal consolidação democrática associa-

se a três valores nucleares: liberdade, igualdade e eficácia, os quais devem ser reforçados 

mutuamente, para que, de nenhum modo, a maioria, qualquer que tenha sido a maneira como 

se formou, não imponha às minorias políticas a violação dos direitos individuais. O 

constitucionalismo é importante, pois contribui para preservar a liberdade e os direitos dos 

indivíduos. 

Nas abordagens de Federações e Federalismos, o cerne da forma da organização do 

Estado reside na compreensão de que valores refletem interesses, por isso é fundamental 

discutir as motivações que embasam a existência do Estado Federal. A importância desse debate 

concentra-se no fato de que, para além dos sentidos formais e legais, as diversas práticas 

exercidas dentro de uma nação têm-se constituído no aspecto mais difícil para explicar e 

compreender o funcionamento dos sistemas políticos federais (SOUZA, C., 2008). 

As abordagens do federalismo como pacto estão centradas na cooperação entre as 

unidades constituintes de governo, firmada para fazer valer o princípio da unidade mediante a 

autonomia das partes, com a existência de regras compartilhadas que convivem com regras 

próprias de cada unidade federativa. Por isso, os estudos nessas abordagens estão guiados para 

a compreensão do exercício da interdependência nas relações intergovernamentais. 

Sendo assim, o federalismo pode ser foco de estudos no campo econômico (com 

destaque para as relações fiscais – federalismo fiscal), campo da teoria administrativa (discute 

a questão da eficiência da máquina burocrático-administrativa do Estado), campo do direito 

constitucional (ênfase da federação enquanto preceito constitucional) e campo político-

institucional (SOARES, 1998). 

Pensando em sua execução, “a opção pelo federalismo significa, em grande medida, 

uma complexificação tanto do processo decisório quanto de sua legitimação, uma vez que 

cresce o número de atores e de arenas capazes de definir os rumos da ação coletiva” 

(ABRUCIO, 2010, p. 42). Segundo o autor, entraves podem ocorrer devido a essa forma de 

organização do Estado, tais como a dificuldade em conformar os interesses locais com os gerais, 

e a necessidade de coordenar esforços intergovernamentais para operar em uma mesma política, 

em uma dinâmica que não é naturalmente cooperativa, pois pode ser caracterizada pela ausência 

de clareza sobre a responsabilidade dos entes, como também pela competição desmedida entre 

os níveis de governo.  
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Alertando para possibilidades de variação na concepção das federações, que afeta seu 

funcionamento, Watts (2001) elenca diversos aspectos que devem ser considerados pelas 

nações, os quais estão expostos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Aspectos na concepção das federações que afetam seu funcionamento 

Característica Descrição das possíveis variações 

O número e as 
características das 

unidades constituintes 

O número e a área relativa, a população e a riqueza das unidades constituintes têm 
efeito considerável sobre o funcionamento das federações. Tradicionalmente, as 
federações, como uma forma de organização político-territorial, são mais aplicáveis 
onde as diversidades são territorialmente concentradas, para que grupos distintos 
possam exercer sua autonomia por meio de unidades regionais de autogoverno. 

A distribuição das 
autoridades legislativa 

e executiva e dos 
recursos financeiros 

Há variações entre federações na alocação de poderes tributários e nas fontes de 
receita. Além disso, as federações variam no emprego das transferências financeiras 
para auxiliar as unidades constituintes, afetando, assim, a dependência relativa das 
unidades constituintes sobre o governo federal. 

Simetria ou assimetria 
na repartição de 

competências para as 
unidades constituintes 

Na maioria das federações, a atribuição formal da jurisdição das unidades 
constituintes foi simétrica. No entanto, em algumas federações, onde a intensidade da 
pressão para o autogoverno autônomo foi mais forte em algumas unidades 
constituintes do que em outras, foram adotados acordos ou práticas constitucionais 
assimétricas. 

A natureza das 
instituições federativas 

comuns 

Embora o estabelecimento constitucional de unidades regionais com autogoverno 
seja uma característica essencial das federações, a fim de acomodar a diversidade, o 
caráter de representação e de compartilhamento de poder também é um aspecto 
importante na capacidade das federações de gerir e conciliar a diversidade. 

O papel dos tribunais 
As unidades federadas dependem de tribunais para desempenhar o papel principal na 
interpretação da Constituição. Em geral, busca-se garantir a independência do 
Supremo Tribunal de influência política. 

Direitos 
constitucionais 

Quando existem entes federados menores, o ideal seria que esses grupos estivessem 
geograficamente concentrados, de modo que alcançassem o autogoverno. Mas, na 
prática, as populações são raramente distribuídas em regiões estanques. Pode-se: a) 
redesenhar os limites das unidades constituintes, de forma a coincidir melhor com a 
concentração dos grupos linguísticos e étnicos; b) atribuir ao governo federal uma 
responsabilidade especial como guardião das minorias intrarregionais; c) incorporar 
um conjunto abrangente de direitos fundamentais do cidadão na Constituição, a ser 
aplicado pelos tribunais (mais amplamente utilizado). 

As relações 
intergovernamentais 

A inevitabilidade de sobreposições e interdependência no exercício dos poderes 
constitucionais do governo exige ampla consulta intergovernamental, cooperação e 
coordenação. Esses arranjos diferentes afetam à medida em que as unidades regionais 
de governo participam efetivamente do compartilhamento do poder. 

Fonte: Watts (2001). 

Mediante a observação desse quadro, é possível perceber que discutir as práticas 

estabelecidas no exercício do federalismo é tarefa visivelmente complexa. Aqui se corrobora o 

entendimento de Watts (2001) e Anderson (2009) ao afirmarem que é preciso reconhecer que 

não existe um modelo puro ou ideal de federalismo, pois tem havido muitas variações em sua 

concepção. Assim, poderá ocorrer uma forma particular adequada à natureza e à extensão da 

diversidade social de cada realidade específica. Abrucio (2010, p. 42) também argumenta que 

“os países federativos têm heterogeneidades e trajetórias históricas diferentes, de modo que as 

soluções precisam se adequar a tais especificidades”. Ainda segundo Anderson (2009, p. 29), 
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“o federalismo demanda que parte significativa da população mantenha um sentimento de 

identidade com o país e também que as comunidades políticas estejam motivadas e engajadas 

em nível regional”. Nesse ponto, concorda-se com os autores, pois a natureza das 

heterogeneidades de cada país será variada, assim como serão diversificadas as preferências da 

população de cada ente federativo; tanto isso é verdade que é necessário um pacto que legalize 

as escolhas políticas e o papel de cada unidade constituinte. 

Após realizar breve exposição dos princípios norteadores encontrados nos aportes 

teóricos sobre federalismo, cabe enfatizar que a abordagem escolhida como principal 

referencial para a presente pesquisa privilegiará os conceitos advindos do modelo do 

federalismo como pacto, pois esse é o tipo de federalismo adotado no Brasil. A escolha do que 

será essencialmente considerado e do que poderia ser descartado fundamenta-se no recorte 

teórico que guia o estudo, a saber, as questões do federalismo que são centrais no âmbito da 

gestão local do PAR.  

 

2.2 Federalismo como pacto: aspectos conceituais da cooperação federativa 

 

A concepção de federalismo como pacto está centrada na interação entre os entes 

federados. Nessa dinâmica, os poderes de governo são partilhados entre instâncias 

governamentais por meio de arenas de competências legalmente definidas (CURY, 2010). O 

pacto federal significa o acordo entre as comunidades territoriais para a formação de uma 

comunidade política mais ampla (SOARES, 1998). O acordo como ideia fundamental do 

federalismo é o núcleo da obra de Daniel Elazar. Segundo o autor, os sistemas federais 

contemporâneos caracterizam-se por uma colaboração intergovernamental abrangente, formal 

e informal (ELAZAR, 2011). Amplia-se o conceito de gestão política para explorar diferentes 

meios de interação intergovernamental em prol da cooperação entre os entes. 

O caráter contratual do federalismo tem origem nesse acordo. Em essência, um arranjo 

federativo é uma parceria, estabelecida e regulada por um pacto, cujas relações internas refletem 

o tipo especial de compartilhamento que deve prevalecer entre os entes, com base no 

reconhecimento mútuo da integridade de cada parceiro e na tentativa de promover uma unidade 

especial entre eles (ELAZAR, 2011). A concepção de federalismo como pacto desencadeou o 

modelo do federalismo cooperativo, desenvolvido como alternativa à abordagem norte-

americana do federalismo dual (FRANZESE, 2010). De acordo com Watts (2006), a noção de 
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dualidade se tornou obsoleta, em que prevalecia a ideia dos governos gerais e territoriais com 

atuações distintas, em diferentes compartimentos estanques, independentes um do outro. A 

adoção do federalismo dual foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, no entanto, no 

Brasil prevalece atualmente a discussão em torno da adoção do federalismo cooperativo8.  

Na visão de Elazar (2011), o federalismo é uma forma de organização política que une 

as diferentes formas de governo em um sistema político geral, de modo que todos mantenham 

a sua integridade política essencial, com base na combinação de autogoverno (self-rule) e 

normas compartilhadas (shared rule). Busca-se, dentro de uma organização político-

administrativa que parte em defesa da unidade na diversidade, compatibilizar o autogoverno e 

a autonomia local com a interdependência, mediante um contrato (ou pacto), que é 

consubstanciado na Constituição e em outros mecanismos institucionais. O federalismo se liga 

intimamente à democracia, por isso o grande desafio é conservar a integridade territorial em 

nações que são marcadas por heterogeneidades. Além de atingir ao mesmo tempo unidade e 

diversidade, presume-se que acomodará, preservará e promoverá identidades territoriais 

distintas dentro de uma união política mais ampla (WATTS, 2006). Na visão de Elazar (2011), 

especialmente importante é garantir que qualquer governo mantenha a sua própria capacidade 

de tomar decisões e que a cooperação não se torne uma máscara para a coerção do governo 

federal. 

Estabelece-se, com o pacto federativo, uma soberania compartilhada, que deve garantir 

a combinação entre autonomia e interdependência dos entes. Para ser compatível, “supõe a 

existência de pelo menos dois níveis de governo autônomos e a necessidade de cooperação 

intergovernamental e de ações voltadas à integração nacional” (ABRUCIO, 2010, p. 42). É 

preciso lembrar que, desse modo, o governo central exercerá o papel de coordenação das 

políticas e de regulação das ações dos demais entes, o que requer atenção especial para que a 

autonomia conferida às unidades subnacionais não seja ferida, mantendo-se a intenção original 

de interdependência oriunda do federalismo. 

A caracterização do federalismo cooperativo é representada por meio de uma matriz 

que distribui os poderes, de acordo com as esferas de governo, sendo expressamente 

policêntrico (ELAZAR, 1994). Como se pode ver na Figura 7, cada célula da matriz representa 

um ator político independente e uma arena para a ação política. Algumas células são maiores, 

                                                           
8 Informações adicionais sobre o federalismo dual podem ser encontradas no capítulo escrito por Christopher 
Hoene, presente no livro de Pagano e Leonardo (2007), como também em López-Aranguren (1999). Nessa forma 
de federalismo, os poderes, funções e responsabilidades são cuidadosamente divididos entre o governo central e o 
regional. Esta divisão do poder está enraizada em disposições constitucionais, sendo uma distribuição fixa e quase 
imutável, uma vez que só pode ser modificada por uma alteração formal à Constituição. 
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e outras, menores, e as competências atribuídas a cada uma podem refletir essa diferença, mas 

nenhuma delas está “acima” ou “abaixo” em termos de importância. O modelo de matriz 

também distingue a separação de poderes entre as esferas de governo (executivo, legislativo, 

judiciário) dentro de cada célula. 

Figura 7 – Interação entre os centros de poder do governo 

 

Fonte: Elazar (1994). 
Nota: estados, províncias, länder, cantões e repúblicas, são termos utilizados por 
outras nações para designar as divisões territoriais das unidades subnacionais. 

A integração política no modelo de matriz é diferente da integração em torno de um 

centro comum. A essência do modelo transmite tanto o significado original do termo – uma 

matriz que emoldura, ao contrário de um único foco ou centro, que se concentra – como o seu 

sentido contemporâneo: uma rede de comunicações fornecedora de vínculos que criam um todo 

(ELAZAR, 2011). O quadro estrutural é desenhado pela Constituição Federal dos países e 

preenchido por arranjos institucionais formais e informais, que frequentemente se sobrepõem, 

e as linhas que cruzam o quadro representam a comunicação entre os centros de poder, que 

partem em todas as direções (FRANZESE, 2010). 

Nesse sentido, arenas institucionais devem ser construídas, garantindo aos pactuantes 

(governo federal e governos subnacionais) três condições: “sua representação política, o 

controle mútuo entre eles e espaços públicos para deliberação, negociação e, em muitas 

ocasiões, decisão sobre assuntos com impacto intergovernamental” (ABRUCIO, 2010, p. 42). 

Assim, a federação deriva de um pacto entre unidades territoriais que escolhem constituir uma 
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parceria, ou seja, procede-se a um compartilhamento matricial de poderes entre os governos 

subnacionais e a esfera central, e não à concentração da soberania em apenas um ente 

(ELAZAR, 2011). Como o papel do Estado torna-se mais matricial com o aumento da demanda 

por arranjos de cooperação, a gestão política intergovernamental, que se tornará aparente, 

permite aos entes federados a participação no desenvolvimento desses arranjos, como também 

propicia à população o papel de controle social das ações. 

A discussão sobre o compartilhamento dos poderes entre as unidades requer investigar 

os aspectos relacionados aos direitos dos entes federados nas relações estabelecidas a partir da 

interdependência entre os membros. Uma das características da federação consiste na existência 

de direitos originários pertencentes aos pactuantes subnacionais – sejam estados, províncias, 

cantões ou municípios, como no Brasil (ABRUCIO; SANO, 2013), os quais são assegurados 

por intermédio da Constituição e de sua interpretação, “além de ter como objetivo a garantia da 

diversidade sociocultural e/ou da redução das assimetrias socioeconômicas entre as esferas 

governamentais” (ABRUCIO, 2010, p. 42). Tais direitos, afirmam Abrucio e Sano (2013, p. 

15), “não podem ser arbitrariamente retirados pela União e são, além do mais, garantidos por 

uma Constituição escrita, o principal contrato fiador do pacto político-territorial”. Segundo 

Wright (1978), o governo nacional tem apenas os poderes a ele delegados pela Constituição (e 

que são determinados pelo Supremo Tribunal Federal). Esses poderes são explícitos, ou seja, 

abertamente expostos na Constituição, e implícitos, isto é, podem ser induzidos diretamente ou 

deduzidos a partir dos já mencionados na Constituição. Os poderes não delegados ao governo 

nacional são mantidos pelos governos estaduais e são geralmente chamados de residuais. 

A Constituição escrita pela nação é garantidora do pacto federativo, definidora das 

principais regras sobre competências, poderes e entrelaçamento entre os entes federativos e 

protetora dos direitos da minoria, do ponto de vista territorial (STEPAN, 1999). Segundo o 

autor, quanto mais os cidadãos se sentem leais às duas esferas democraticamente legitimadas 

(considerando, nesse caso, a existência de União e Estados), cada uma com sua área de atuação 

garantida pela Constituição, mais segura estará a democracia na federação. Como já exposto 

anteriormente, no caso do Brasil, acrescentam-se, ainda, os entes federados compostos pelos 

municípios. 

Assim, a implementação do sistema federativo enquanto pacto contempla a 

interdependência dos entes federados mediante relações de cooperação. As políticas públicas, 

nesse caso, devem ser organizadas com o intuito de garantir a coordenação entre os atores 

territoriais, considerando que políticas básicas são elaboradas e implementadas por meio de 

negociação, de modo que todos possam participar da tomada de decisão e dos processos de 
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execução (ELAZAR, 1994). Wright (1978) também explicita que as pessoas (tanto físicas como 

jurídicas) podem participar dos processos de tomada de decisão dos governos nacionais e 

estaduais e são responsáveis perante os dois governos. Nesse sentido, Watts (2006) afirma que 

a cooperação envolve duas dimensões importantes: a primeira se dá no âmbito das relações 

verticais entre o governo central e unidades constituintes, que podem ser bilaterais ou 

multilaterais. A segunda dimensão é a horizontal, entre os governos no mesmo nível. Estas 

também podem ser bilaterais ou multilaterais. Em algumas federações, afirma o autor, a 

cooperação horizontal tem sido vista como uma alternativa preferível ao aumento da 

centralização. 

É necessário considerar que o governo federal pode, em maior ou menor medida, 

utilizar mecanismos de centralização que desencadeiem implicações na relação de confiança e 

colaboração entre os entes federados, sendo tais implicações estranhas ao federalismo 

cooperativo. Watts (2006) argumenta que, nesse processo, é importante evitar a complexidade 

e a rigidez, a fim de assegurar, tanto quanto possível, a flexibilidade e a adaptabilidade, e, nesse 

sentido, sugere três fatores que contribuíram para a intensificação da interdependência e da 

necessidade de cooperação intergovernamental no século XX. Em primeiro lugar, o aumento 

da atividade por parte dos governos em todos os níveis levou a maiores áreas de sobreposição 

e interpenetração e, portanto, à necessidade de gerenciar essa interdependência de forma mais 

eficaz, a fim de minimizar os conflitos e a competição intergovernamental. O segundo fator foi 

o desenvolvimento de novas áreas não previstas no momento em que suas Constituições foram 

elaboradas (exemplos: meio ambiente e energia, em que a ação complementar do governo pode 

ser necessária – a própria natureza destas políticas tem necessitado de ação cooperativa). Em 

terceiro lugar, na área de acordos financeiros dentro de federações, a interdependência é 

aguçada pelas diferentes considerações que afetam a repartição de competências fiscais e da 

responsabilidade de despesas de diferentes níveis de governo.  

Franzese (2010, p. 21, 22) considera que essa discussão se torna essencial à análise 

dos sistemas de políticas públicas porque contempla o compartilhamento entre governo central 

e governos subnacionais como “uma consequência natural do federalismo e não como um jogo 

de soma zero, que leva necessariamente à centralização ou descentralização”. Está ultrapassada 

a imagem popular do sistema federal como uma camada de bolo (layer-cake), com cada nível 

de governo perfeitamente em cima do outro, com pouca oportunidade ou necessidade de 

interação (OPESKIN, 2001). A realidade atual é mais parecida com um bolo mármore (marble 
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cake)9. Esta metáfora traz implícita a ideia de que as relações de cooperação entre os diferentes 

níveis de governo resultarão em uma mistura de atividades, o que está em contraste com a visão 

mais tradicional da camada de bolo no federalismo (layer-cake), sustentando que os três níveis 

de governo são totalmente – ou quase totalmente – separados (SHAFRITZ, RUSSELL, 

BORICK, 2013). 

Apesar de representar um aumento na complexidade das relações entre os entes 

federados, conforme argumenta Abrucio (2010), o federalismo que busca a cooperação 

encontra, na conformação institucional, diversas potencialidades democráticas, que podem ser 

vistas em exemplos como “a aproximação dos governos de suas comunidades (pela via da 

descentralização), o respeito às peculiaridades regionais dentro de uma nação e a adoção do 

princípio da barganha e da negociação como balizadores do processo político” (ABRUCIO, 

2010, p. 42). 

O federalismo cooperativo contempla também a representação política dos entes 

federados subnacionais no centro, por meio do bicameralismo, embora possa haver certa 

desproporção na distribuição do poder por território, nas instâncias de representação 

(PIERSON, 1995). Pressupõe, segundo Abrucio e Sano (2013), a existência de governos 

descentralizados, que podem assumir as mais variadas formas e combinações, com grau de 

autonomia e substantiva participação na produção de políticas públicas e na socialização de 

cidadãos e políticos. De acordo com Agranoff (2007), o federalismo cooperativo combina a 

assistência federal com a oportunidade de outros governos subnacionais tornarem-se 

construtivamente envolvidos nas funções de serviço público. 

A cooperação entre os governos nos sistemas federais existe para atender a uma série 

de objetivos, tais como (WATTS, 2006): 

a) melhorar a base de informações e a qualidade da análise de informações disponível 

para todos os governos, facilitando, assim, a melhor tomada de decisão e a 

conciliação das diferenças políticas; 

b) coordenar as políticas federais e de unidades constituintes em áreas onde a 

competência é compartilhada ou complementar (por exemplo, onde a unidade 

federada ou governos locais são responsáveis pela aplicação da legislação federal 

ou onde existem sobreposições em responsabilidades exclusivas dos governos); 

c) alcançar os objetivos federais em áreas de jurisdição da unidade constituinte; 

                                                           
9 No Nordeste brasileiro, o bolo mármore também é conhecido como bolo formigueiro. A metáfora associada ao 
federalismo enquanto um bolo mármore (marble cake) é encontrada nos estudos de Morton Grodzins (1960).  
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d) trabalhar em prol de uma abordagem coordenada para a gestão econômica do setor 

público, representado pelo agregado dos setores públicos em todos os níveis; 

e) acomodar as diferenças entre as unidades constituintes quanto à capacidade 

política e aos recursos financeiros, para o exercício das suas competências 

constitucionais. 

Busca-se o “equilíbrio de poderes entre a União e os Estados-membros, estabelecendo 

laços de colaboração na distribuição das múltiplas competências por meio de atividades 

planejadas e articuladas entre si, objetivando fins comuns” (CURY, 2010, p. 153). Watts (2006) 

defende que, para existir uma cooperação eficaz, na maioria das federações, faz-se necessário 

considerar dois enfoques importantes: um é a criação de estruturas e processos 

intergovernamentais, facilitando a consulta, a coordenação e a tomada de decisão conjunta entre 

os governos, e o outro é o desenvolvimento, dentro de cada governo, de estruturas e processos 

intragovernamentais, permitindo a coordenação de suas relações com outros entes, de modo a 

participarem efetivamente dessas interações. 

Encontrar um ponto de simetria entre difusão e concentração do poder político é, 

notadamente, o dilema mais marcante do federalismo cooperativo, especialmente porque a 

variedade de preferências gerais e locais de cidadãos retrata a prevalência de uma série de 

heterogeneidades que marca os governos federalistas. A Constituição por si só não dará conta 

de contemplar todos os assuntos que envolvem as relações entre os entes federados, por isso é 

que se discutiu, até o momento, que os governos podem utilizar alguns mecanismos, sejam eles 

formais ou informais, para que consigam êxito na condução das políticas públicas. A seguir, 

serão acrescentados mais elementos a essa discussão, dessa vez os que estão presentes no 

federalismo competitivo. 

 

2.2.1 Elementos essenciais da competição federativa 

 

O caminho adotado para a celebração do pacto federativo e consequente organização 

do Estado, mediante esse formato, pode conter traços de um enfoque mais cooperativo ou mais 

competitivo10. Segundo Watts (2006), a competição intergovernamental dentro de um sistema 

federal também é inevitável. É um resultado natural com diferentes governos dentro de um 

único sistema político, cada um com a tentativa de servir e ganhar o apoio dos mesmos cidadãos. 

                                                           
10 O progresso em direção a uma teoria competitiva das relações entre os poderes avançou na década de 1990 com 
a publicação das obras de Dye (1990) e Kenyon e Kincaid (1991). 
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A interdependência dentro de sistemas políticos federais implica em relações de cooperação e 

competição (WATTS, 2006). Nesse sentido, com o intuito de contribuir para o aprofundamento 

da discussão teórica sobre a temática, faz-se necessário refletir se os elementos presentes na 

concepção de federalismo competitivo podem contribuir para o desenvolvimento do pacto 

federativo. 

Franzese (2010, p. 64) observa que, dentro da lógica competitiva, “prevalecem os 

valores da autonomia e diversidade, sendo mais difícil a consolidação de padrões nacionais de 

cidadania” e que a cooperação é vista sob a perspectiva que privilegia a equidade ao longo do 

território. Os dois conceitos de federalismo cooperativo e federalismo competitivo podem ser 

entendidos como respostas intergovernamentais para a interdependência inevitável do governo 

dentro de sistemas políticos federais (WATTS, 2006). 

De acordo com Watts (2006), alguns aspectos devem ser considerados no 

desenvolvimento do federalismo, levando à reflexão de três possíveis desdobramentos que 

podem ecoar no decorrer de uma atuação intensamente cooperativa. Em primeiro lugar, o autor 

defende que a intensa cooperação intergovernamental pode prejudicar a responsabilidade 

democrática. Equalizando elementos do federalismo cooperativo e competitivo, o argumento é 

que, assim como a concorrência econômica produz benefícios superiores em comparação com 

os monopólios e oligopólios, a competição entre os governos proporciona aos cidadãos um 

melhor serviço. A cooperação intergovernamental deve, nessa visão, ser mantida ao mínimo 

necessário, e a elaboração de políticas competitivas por parte dos governos, cada um 

responsável perante o seu próprio eleitorado, deve ser a ênfase principal. 

O segundo aspecto importante a ser considerado é que a tomada de decisão conjunta 

excessiva causaria impacto sobre a eficácia do processo de decisão política, desencorajando a 

iniciativa governamental11. Embora o federalismo cooperativo possa contribuir para a redução 

de conflitos e permitir a coordenação, quando se torna intertravado, pode minar a iniciativa e a 

liberdade de ação dos governos em ambos os níveis, causando inflexibilidade (WATTS, 2006). 

Nesse sentido, Abrucio e Sano (2013, p.18) acrescentam que o princípio da autonomia depende 

de certa liberdade e, em certa medida, da competição entre os níveis de governo. Segundo os 

autores, “se um ente federativo precisa a todo momento da ajuda do governo central, 

provavelmente ele não esteja apto a se constituir enquanto tal”. 

O terceiro desdobramento de uma atuação fortemente cooperativa está centrado no seu 

impacto potencial sobre a autonomia das unidades constituintes, em especial nos casos em que 

                                                           
11 Um dos autores que defende essa perspectiva é Fritz Scharpf (Ver SCHARPF, 1988). 
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o governo central, devido a sua superioridade de recursos financeiros, é capaz de dominar estes 

processos, resultando em um federalismo coercitivo12 (WATTS, 2006). Segundo o autor, esses 

acontecimentos tendem a minar a não subordinação, a essência do federalismo, por isso é 

necessário reduzir os processos que levam a estes resultados coercitivos. Nesse sentido, 

considera-se que “a competição enquanto controle é igualmente fundamental para aprender com 

os erros num sistema federal, incentivando a adoção de novas soluções. Além disso, a 

diversidade típica da situação federalista só se mantém com algum grau de competição” 

(ABRUCIO; SANO, 2013, p. 18). 

Visando a demonstrar que existem pontos e contrapontos nessas abordagens, e 

considerando o que afirmam Abrucio e Sano (2013), as características do modelo competitivo 

reforçam pontos positivos importantes do federalismo, tais como a autonomia dos níveis de 

governos, a inovação e a elasticidade, elementos que auxiliam no tratamento de questões 

advindas da diversidade existente em um país federativo. Acrescenta-se também que “o modelo 

de federalismo competitivo se caracteriza por uma estrutura bastante descentralizada, tanto no 

que se refere à divisão de competências, quanto no que tange à capacidade de tributação” 

(FRANZESE, 2010, p. 65), ou seja, as unidades constitutivas irão, de forma descentralizada e 

autônoma, concorrer pela oferta dos serviços sociais e pelo fomento à economia. 

Um exemplo de prática competitiva é oferecer subsídios para incentivar as empresas a 

se localizarem em determinada região, apresentando menores taxas de tributação ou 

fornecimento de infraestrutura para a indústria (OPESKIN, 2001). Outras questões importantes 

residem no papel da mobilidade e da informação, defendidas por Thomas R. Dye. A mobilidade 

espacial é importante porque as famílias consomem bens e serviços públicos e pagam impostos. 

Assim, elas podem se mover de uma região para outra, de uma comunidade para outra, em 

resposta às políticas dos governos regionais ou locais. A informação também é valiosa, pois 

permite que se compare o desempenho de governos e de empresas. E, com base nessas 

informações, as famílias e as empresas podem decidir onde se estabelecer (DYE, 1990 apud 

LÓPEZ-ARANGUREN, 1999). 

Partindo de uma visão econômica da política, “o pressuposto de Dye é que a 

competição entre os entes federativos [...] tem como preocupação primeira o aumento do 

controle sobre o poder e, como consequência, melhora na prestação dos serviços públicos” 

(ABRUCIO; SANO, 2013, p. 19). Essas melhorias seriam percebidas especialmente pelas 

                                                           
12 Para maiores informações sobre o tema, ver Kincaid, 1990. No federalismo coercitivo, a relação entre as esferas 
do governo é de dependência das unidades subnacionais em relação ao governo central, sendo o hierárquico o 
padrão de autoridade que predomina. 
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unidades subnacionais, mediante o incentivo à inovação nas políticas públicas e, por 

conseguinte, à ampliação da responsividade do sistema. Isso se daria porque, além de 

consumidores e contribuintes, os cidadãos são eleitores e, como tal, podem influenciar os 

governos regionais e locais a melhorar o desempenho de outros governos (LÓPEZ-

ARANGUREN, 1999). 

Nesse ponto, questiona-se: o federalismo competitivo pode produzir soluções 

economicamente eficientes, por meio da concorrência, para o estabelecimento de leis, práticas 

e procedimentos das jurisdições? (OPESKIN, 2001). Deixando de considerar os possíveis 

avanços econômicos alcançados por meio de instrumentos competitivos agressivos no âmbito 

da indústria, López-Aranguren (1999) indaga: podem ser competitivos os estados mais pobres, 

com as comunidades mais pobres, os grupos mais pobres da população? 

Se o foco aqui fosse apenas levantar os aspectos positivos e negativos de cada 

concepção, essa discussão estaria longe de ser esgotada, pois haveria duas correntes de 

pensamento: federalismo cooperativo versus competitivo. Portanto, o que se considera não é 

recomendar a adoção do federalismo competitivo, dado que o mesmo significa certa ruptura 

com a abordagem cooperativa, mas compreender que também não há um padrão puramente 

cooperativo. Considera-se que não se está em uma corrida para ver qual o melhor tipo de 

federalismo, mas compreende-se que, tal como acontece com todas as parcerias – que seria, em 

essência, o que o pacto federativo representa – a longo prazo, o que ocorre é uma mistura 

equilibrada entre cooperação intergovernamental e concorrência. Nas palavras de Abrucio e 

Sano (2013, p. 19), “o que se percebe na realidade das federações, ademais, é que elas precisam 

de mais coordenação e cooperação do que normalmente têm”. 

Em última análise, verifica-se que cada idealização, se levada a uma prática excessiva, 

torna-se indesejável (WATTS, 2006). Abrucio e Sano (2013, p. 19) corroboram essa posição 

quando afirmam que “a adoção de um paradigma de pura competição entre os entes seria um 

desastre [...], porque tenderia a aumentar a desigualdade entre os entes federativos”13. Mas 

também Watts (2006) argumenta que, quando levado ao extremo, o federalismo cooperativo 

resulta no enfraquecimento da responsabilidade democrática, na redução da iniciativa 

governamental e em limites à autonomia dos governos. E Wright (1978) conclui que a presença 

da cooperação não significa a ausência da competição, e vice-versa. 

Assim, Elazar (2011) defende que, para ser bem-sucedido, o sistema federal deve 

desenvolver um equilíbrio adequado entre cooperação e competição, e entre o governo central 

                                                           
13 Paul Peterson, no livro The Price of Federalism (1995), anuncia as consequências da adoção extrema do 
federalismo competitivo. 
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e suas unidades constituintes. O equilíbrio é um objetivo-chave aqui, originando-se a partir do 

movimento que congrega circunstâncias locais específicas com a necessidade de coordenação 

das políticas. Para concluir, entende-se que, na busca por incorporar elementos como autonomia 

e interdependência na gestão das relações entre os governos nacionais e locais, estes acabarão 

por utilizar, em maior ou menor medida, os instrumentos disponíveis para governar, os quais 

não serão puramente cooperativos ou competitivos, mas sim aqueles que melhor representem 

soluções para contemplar as prioridades da população. 

 

2.2.2 A dinâmica das relações intergovernamentais 

 

As federações apresentam, atualmente, amplas e variadas interações entre os níveis de 

governo. A dinâmica federativa vincula-se também ao processo de relações 

intergovernamentais, uma vez que o crescimento e a complexidade da intervenção estatal 

desencadeiam ações que favorecem a descentralização, mas também remetem à necessidade de 

compartilhamento de decisões. Trata-se do dilema do shared decision making: como os 

representantes do governo são parte do mesmo sistema, pois, ainda que parcialmente 

autônomos, suas iniciativas em termos de política social são altamente interdependentes, mas 

modestamente coordenadas (PIERSON, 1995, p. 451). 

As federações têm hoje amplas e variadas interações entre os níveis de governo que os 

compõem (OPESKIN, 2001). Considerando o debate teórico em torno do estudo dos temas 

subjacentes ao federalismo, torna-se oportuno resgatar a discussão sobre as relações 

intergovernamentais que se estabelecem na dinâmica entre os entes federados14. Devido ao fato 

de que o federalismo envolve diferentes níveis de governo dispostos em uma área geográfica 

comum, que têm, necessariamente, a função de gerenciar as interações dentro da rede de 

acordos que emergem ao longo da cadeia (CAMERON, 2001; AGRANOFF, 2007), as relações 

intergovernamentais caracterizam-se como o conjunto de políticas e mecanismos pelo qual 

essas interações são geridas (SHAFRITZ, RUSSELL, BORICK, 2013). Portanto, são os 

processos políticos, fiscais e administrativos que regem as relações de interdependência entre 

os entes federados.  

                                                           
14 Existe um debate sobre a concepção das relações intergovernamentais não como uma dimensão do 
funcionamento dos sistemas federais, mas como sucessora, ou mesmo uma alternativa ao federalismo (Ver Wright, 
1988; Trench, 2006). 
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As relações intergovernamentais representam o federalismo em ação, mediante a 

complexa rede de inter-relações entre os governos dentro de um sistema federal. Além dos 

limites territoriais, as relações entre os governos subnacionais assumem formas distintas como 

consequência de alguns fatores (CAMERON, 2001, p. 121): a sociedade da qual fazem parte; 

o regime constitucional definido; as instituições governamentais de que são, em parte, a 

expressão e as condições internas e externas que moldam a vida do país, em um momento 

particular. Assim, o termo relações intergovernamentais, ou RIG, está relacionado com as 

formas e meios específicos de execução em um governo, envolvendo relações contínuas e 

abrangentes entre os governos federal, estadual e local ou qualquer outra combinação entre eles 

(ELAZAR, 2011), facilitando a realização de objetivos comuns por meio de cooperação 

(OPESKIN, 2001). Significa dizer que as relações intergovernamentais ocorrem sempre que 

dois ou mais governos interagem no desenvolvimento e implementação de programas e 

políticas públicas.  

Não se trata apenas de uma discussão sobre limites territoriais, embora as demarcações 

de todas as unidades políticas sejam estabelecidas por leis, constituições e acordos – núcleo 

central das relações intergovernamentais. É igualmente uma questão de atribuições funcionais, 

porque a maioria dos países considera necessário distinguir os assuntos nacionais, regionais e 

locais, repartindo-os de diversas formas, em diferentes níveis de governo (SHAFRITZ, 

RUSSELL, BORICK, 2013). Com efeito, representam a força motriz de qualquer sistema 

federal, são o instrumento privilegiado pelo qual o trabalho – seja qual for ele – é feito, pois 

atuam na interface entre o que a Constituição prevê e aquilo que a realidade concreta do país 

exige (CAMERON, 2001). 

Segundo Souza, C. (2008, p. 38), as pesquisas guiadas pelo conceito de relações 

intergovernamentais reconhecem que a identificação das atividades dos diferentes níveis de 

governo é apenas o ponto de partida desses estudos, sendo necessário incluir elementos 

adicionais, “tais como a dinâmica das RIG, que compreende análises sobre a difusão e o 

processo de aprendizado e de transferência de conhecimento e de experiências”. Portanto, a 

utilização complementar do termo relações intergovernamentais pode reforçar o uso da 

concepção de federalismo na conceituação da ordem política, bem como na descrição e análise 

das formas de governo (ELAZAR, 2011). Ao longo desses processos de transformação, a gestão 

de políticas mediada por ações intergovernamentais de cooperação tornou-se uma preocupação 

constante dentro do federalismo de todos os tipos (AGRANOFF, 2007). 

Nesse sentido, é preciso verificar as formas assumidas pelas RIG, evidenciando a 

variedade de elementos que atuam nessa dinâmica. Alguns dos principais fatores que 
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contribuem para a formação de relações intergovernamentais, expostos por Cameron (2001), 

estão listados no Quadro 4. Estes fatores são combinados de maneiras distintas em cada país, 

para criar um padrão único de instituições intergovernamentais e processos característicos de 

cada sociedade em particular. 

Quadro 4 – Fatores que contribuem para a formação das RIG 

Fator de influência Características 

Fatores 
demográficos e 
geográficos 

O tamanho do país, o tamanho da população e a distribuição da população no território 
podem afetar as estruturas e processos das RIG. 

Fatores sociais e 
culturais  

A composição racial, religiosa, linguística e cultural de um dado país, muitas vezes 
define os termos do pacto federal, determinando formas e práticas institucionais. 
Profundas diferenças socioculturais em um país podem inibir a eficácia das RIG. 

Fatores históricos  

A força da tradição e experiências políticas irão afetar a capacidade de uma federação 
de manter ou reformular suas relações intergovernamentais. A comunidade política 
com uma longa experiência tende a estabelecer normas e práticas situados em canais 
de práticas e comportamentos tradicionais, ao passo que a possibilidade, para o bem ou 
para o mal, de uma mudança radical em arranjos podem existir em um país com 
federalismo recém-criado. 

Fatores 
constitucionais e 
institucionais 

O número e o tamanho relativo das unidades de uma federação, o grau de assimetria 
entre eles, se o país possui um direito comum ou sistema de direito civil, se o governo 
é organizado de acordo com princípios parlamentares ou presidenciais/Congresso – 
todas estas são considerações da maior importância na determinação da natureza de 
estruturas e processos das RIG. 

Fatores políticos 

O tipo de sistema eleitoral pode ter um grande impacto, não só na estabilidade dos 
governos, mas também sobre a capacidade do governo central para representar as 
minorias e comunidades regionais e gerar um grau de coesão na federação. A natureza 
do sistema de partidos políticos em uma federação molda as RIG de um país. O grau 
de centralização ou descentralização é outro fator de importância na formulação das 
RIG, pois molda o equilíbrio de poder entre as esferas de governo e, portanto, o 
comportamento dos entes e suas relações uns com os outros. 

Fatores 
circunstanciais 

Refere-se as circunstâncias em que um país federal encontra-se. Normalmente, este 
contexto pode parecer não ter um efeito direto nas RIG, mas se se considera a existência 
de uma ameaça externa, como, por exemplo, a guerra, ou uma ameaça interna, como 
uma secessão, é possível avaliar o impacto de tais fatores circunstanciais nas RIG. 

Fonte: Cameron (2001). 

Considerando que os países são recortados por realidades distintas e que as sociedades 

são complexas e moldadas por múltiplos aspectos, não há uma receita específica para o 

federalismo (ANDERSON, 2009). Após analisar os fatores expostos acima, percebe-se que os 

mecanismos que viabilizem as relações intergovernamentais podem ser vistos como 

ferramentas consensuais empregadas para o benefício mútuo das unidades constituintes da 

federação (OPESKIN, 2001). 

Nesse sentido, a interdependência e a variedade das relações intergovernamentais entre 

as unidades de governo tornaram-se foco de pesquisas voltadas ao estudo das federações. 

Dentre os estudos, pode-se destacar aquele realizado por Deil Wright (1978), que propõe três 

modelos de relações de autoridade entre as unidades nacionais, estaduais e locais (apresentados 
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na Figura 8). Segundo o autor, estes modelos não comportam toda a complexidade e a variedade 

do funcionamento das relações intergovernamentais, pois o número e os tipos de unidades 

locais, são, por exemplo, omitidos, como também as mudanças e as diferenças na estrutura 

fiscal nos três níveis descritos (WRIGHT, 1978), mas buscam contribuir para a clareza sobre a 

autoridade dos entes.   

 

Figura 8 – Relacionamento entre as unidades nacional, estadual e local 

 

Fonte: Wright (1978). 
Legenda: N = Nacional; E = Estadual; L= Local. 

Os três modelos expressam graficamente os tipos genéricos de relações de autoridade 

que podem existir entre as entidades políticas: autoridade independente (autonomia), autoridade 

interdependente (negociação) e autoridade inclusiva (hierarquia). Esses modelos, na visão de 

Elazar (2011), definem ou redefinem a natureza da autoridade política dentro do sistema 

político. 

Os modelos denominados Autoridade Separada e Autoridade Inclusiva encontram-se 

nas extremidades do espectro: no primeiro, o governo nacional e os governos estaduais são 

autônomos, enquanto, no segundo, prevalece a hierarquia (WRIGHT, 1978). O modelo de 

Autoridade Separada “pressupõe que os governos mantêm um relacionamento de total 

independência e autonomia, o que seria conseguido a partir da completa clarificação dos papéis 

de cada uma das esferas de governo” (ABRUCIO; SANO, 2013, p. 22). Já no modelo de 

Negociação 
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Autoridade Inclusiva, explicam os autores, a atuação dos governos subnacionais depende 

totalmente das decisões tomadas pelo governo nacional, configurando os estados e municípios 

como unidades administrativas e o governo nacional como centralizador das decisões. 

O modelo de Autoridade Sobreposta é o mais representativo do funcionamento das 

relações intergovernamentais. Os círculos sobrepostos expressam três características 

particulares do modelo: primeiro, as esferas do governo envolvem a tomada de decisão 

simultânea entre unidades (ou funcionários) nacional, estadual e local; segundo, as áreas de 

autonomia e domínio de cada jurisdição específica são comparativamente pequenas; terceiro, o 

poder e a influência permitidos, a cada esfera do governo, são limitados, e, por isso, produzem 

um padrão de autoridade em que prevalece a negociação (WRIGHT, 1978). Conforme esclarece 

o autor, estes modelos não pressupõem exclusivamente relações de cooperação ou de 

competição entre os participantes, evitando, portanto, conclusões implícitas sobre se a 

colaboração e o consenso prevalecem sobre o conflito e a ruptura, e, por isso, deixa em aberto 

a questão à análise específica e às investigações empíricas sobre o funcionamento das RIG. 

A negociação está relacionada ao acordo que deve existir entre as unidades territoriais, 

no sentido de conduzir as políticas públicas por meio de um pacto federativo. Aqui, retoma-se 

a relação de interdependência, inerente ao federalismo cooperativo, que também está no cerne 

das discussões das relações intergovernamentais, pois as RIG abrangem uma grande variedade 

de tipos de funcionários públicos (os tribunais, os legisladores, os executivos), envolvendo as 

interações dos atores para além das suas fronteiras em torno da formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas (AGRANOFF, 2007). Esse ponto em comum cria aproximações 

entre os aportes teóricos, convencionando-se dizer que não se pode discutir o federalismo, sem 

se inserir no campo das RIG. Passar a entender o federalismo não apenas como um recurso 

político-constitucional, mas também como um recurso administrativo – como uma questão de 

relações intergovernamentais – facilita o gerenciamento e a organização política (ELAZAR, 

2011). 

As seis principais características do modelo de Autoridade Sobreposta podem ser 

assim resumidas (WRIGHT, 1978): poder limitado e disperso; alto grau de interdependência; 

áreas limitadas de autonomia; relações de negociação e troca; cooperação e competição 

simultâneas e negociação como uma estratégia para chegar a acordos. A principal consideração 

na organização cooperativa das relações intergovernamentais tem sido a necessidade de 

equilibrar, por um lado, os objetivos e valores da coordenação, a fim de alcançar fins comuns e 

reduzir sobreposições desnecessárias em termos de competência, e, por outro lado, o valor de 

permitir ação autônoma por unidades constituintes, para possibilitar inovações políticas e 
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respostas diversificadas em diferentes condições econômicas, sociais, culturais e históricas 

(WATTS, 2006). 

Nessas circunstâncias, os entes federados precisam desenvolver uma grande variedade 

de ferramentas e formas de interação entre os governos, a fim de coordenar o exercício das 

competências distribuídas entre as diversas entidades que participam da tomada de decisão. Há 

três dimensões nas quais as relações intergovernamentais podem variar (CAMERON, 2001, p. 

124): 

a) O grau de institucionalização: em um determinado país, as RIG podem ser 

altamente institucionalizadas, com estruturas e processos formais que canalizam a 

atividade intergovernamental. 

b) A caracterização da tomada de decisão: as RIG podem envolver baixo grau de 

compartilhamento de informações entre os governos de uma federação; podem 

implicar a necessidade de consultas e o ajustamento das políticas por um ente à luz 

dos planos nacionais; ou pode adotar-se uma tomada de decisão formal, em que o 

fórum intergovernamental é o local onde são feitas algumas das escolhas de uma 

comunidade federal. 

c) O grau de transparência: as RIG podem ser praticadas a portas fechadas, com pouca 

iniciativa para o conhecimento ou a responsabilidade popular, ou podem ser 

incorporadas em processos que estão abertos ao domínio público, restringidos por 

linhas claras de responsabilidade democrática. 

De acordo com Watts (2006), os entes federados precisam desenvolver uma grande 

variedade de ferramentas e formas de interação entre os governos, a fim de coordenar o 

exercício das competências distribuídas entre as diversas entidades de tomada de decisão. 

Portanto, a interação intergovernamental pode assumir uma variedade de formas que vai da 

elaboração de políticas independentes a acordos formais, conforme demonstra o Quadro 5. 

Quadro 5 – Possibilidades de interação intergovernamental 

Forma de interação Descrição de como ocorre 

Elaboração de 
políticas 

independentes 

Ocorre quando, em assuntos que afetam outros governos, um governo toma medidas 
sem consultar os outros ou considerando os seus interesses, e os outros governos são 
forçados a se ajustar de forma independente. 

Consulta 
Representa um processo através do qual os governos reconhecem que suas ações 
afetam outros e, por conseguinte, trocam opiniões e informações antes de agir, mas, 
em última análise, a ação de cada um permanece independente. 

Coordenação 
Ocorre quando os governos não só consultam, mas tentam desenvolver políticas 
comuns mutuamente aceitáveis, que, em seguida, cada um aplica e desenvolve dentro 
da sua própria jurisdição. 
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Forma de interação Descrição de como ocorre 

Tomada de decisão 
conjunta 

Exige que os entes trabalhem em conjunto, comprometendo-se a cursos específicos 
de ação e padrões de conduta. 

Resolução de 
conflitos 

Pode ser alcançada pela negociação intergovernamental que culmina em um acordo, 
resolvendo problemas. 

Acordos formais 
Aplicam-se acordos especiais como procedimento para a resolução de conflitos, ou, 
como uma última providência, através de recurso aos tribunais para dirimir o litígio. 

Fonte: Watts (2006). 

Quanto a essas possibilidades de interação, percebe-se que a autonomia dos entes 

federados é estabelecida na Constituição, mas a existência de um contrato não é condição 

suficiente para garantir a resolução dos conflitos entre as partes, por isso, a existência de um 

ambiente mais conflituoso ou mais harmonioso está sujeito também ao padrão desenvolvido de 

relações intergovernamentais, havendo reflexos no desenho das políticas (ABRUCIO; SANO, 

2013). As disputas, na verdade, são a própria essência da política. O objetivo mais realista, na 

concepção de Watts (2006), é o de gerenciar a competição e os conflitos por meio de processos 

que incentivem a cooperação. A este respeito, as instituições e os processos de relações 

intergovernamentais têm duas funções importantes: prevenção e resolução sem ter que apelar 

para processos judiciais, e maneiras de se adaptar à evolução das circunstâncias sem ter de 

recorrer a emendas constitucionais. 

Em uma visão de síntese, argumenta-se que, se o federalismo possui como 

características essenciais a autonomia e a interdependência, mas a eficácia do sistema federal 

está sujeita às condições históricas e culturais de cada país, o que leva ao entendimento de que 

não existe um padrão que possa ser transplantado de um país a outro, é por meio da dinâmica 

das relações intergovernamentais que será possível encontrar uma interação mais cooperativa e 

condutora de políticas públicas. A capacidade de adaptação à evolução das circunstâncias 

políticas e sociais surge sistemicamente em um sistema federal que incentiva e consagra 

parcerias entre dois ou mais níveis de governo. 

Morduchowiez e Arango (2010) alertam que a eficácia do sistema federal está sujeita 

às condições históricas, culturais e dos costumes de cada país, o que leva ao entendimento de 

que não existem as “melhores práticas” que possam ser simplesmente transplantadas de um país 

a outro. Nesse sentido, faz-se necessário investigar como tem se conformado o federalismo 

contemporâneo no caso brasileiro, de modo que seja possível compreendê-lo enquanto condutor 

das atuais políticas da educação no Brasil. 
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3 FEDERALISMO E EDUCAÇÃO: o papel dos entes federados na trajetória brasileira  

 

A caracterização de um Estado Federal está fortemente ligada à formação histórica do 

país, por isso deve-se considerar que, pela própria trajetória brasileira, o país possui os 

elementos necessários para a adoção do federalismo (em especial, heterogeneidades de cunho 

territorial, socioeconômico e político). Nessa perspectiva, deve-se entendê-lo como resposta 

democrática para a existência de diversos entes, marcados por pluralidades territoriais e 

interesses diversos. Diante dessa composição, a educação possui um papel de destaque no pacto 

federativo, pois, reconhecida como um direito fundamental no atual aparato constitucional do 

Brasil, está alinhada à organização político-administrativa designada no federalismo 

cooperativo da Constituição Federal de 1988 – que tem como princípios a descentralização 

político-normativa, a autonomia das unidades federativas e a cooperação – devendo ser 

organizada pelos entes em regime de colaboração. 

Este capítulo intenciona desenvolver uma reflexão sobre os princípios fundantes do 

federalismo no contexto brasileiro, privilegiando a literatura que discute a trajetória histórica 

dos entes federados e as mudanças ocorridas com a aprovação da Constituição Federal de 1988. 

Ainda, relaciona a temática à Educação, dialogando sobre os aspectos político-administrativos 

que regem o papel dos vários níveis de governo no federalismo cooperativo, especialmente no 

que se refere à municipalização de etapas da educação básica. Para além de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, a contribuição desse capítulo está em estabelecer relações entre as 

concepções teóricas do federalismo e o caso brasileiro, promovendo uma reflexão sobre os 

dilemas associados à tomada de decisão compartilhada. 

O capítulo está organizado em três partes. A primeira resgata o papel dos entes 

federados na trajetória do federalismo brasileiro, visando a demonstrar o contexto no qual se 

deu a instituição do federalismo no Brasil. A segunda parte está centrada na discussão das 

categorias descentralização, autonomia e cooperação, refletindo sobre a necessidade de uma 

melhor coordenação federativa no Brasil. A terceira parte aprofundará a discussão sobre o 

federalismo e a educação, reunindo elementos acerca do processo de municipalização da 

educação e suas implicações quanto ao regime de colaboração.  
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3.1 Notas sobre a evolução do federalismo no Brasil: da Proclamação da República à 

redemocratização  

 

A compreensão da trajetória do federalismo brasileiro passa, necessariamente, por um 

exame das condições históricas sob as quais o Brasil concebeu e organizou sua concepção de 

Estado. Sem tender a um esgotamento do tema, cabe aqui pontuar e analisar esses períodos e 

mudanças na trajetória do federalismo brasileiro, pois os fatos históricos que marcaram as fases 

da Primeira República (1889-1930), governo provisório de Vargas (1930-1934), governo 

constitucional de Vargas (1934-1937), Estado Novo (1937-1945), República Populista (1945-

1964), regime militar (1964-1985) e redemocratização (1985-dias atuais), demonstram diversos 

processos de reestruturação do Estado caracterizados por movimentos pendulares com 

tendências de (re)centralização e descentralização. O esforço maior no entorno desse texto é o 

de apresentar a sequência dos eventos, enfatizando elementos que permitam compreender os 

diferentes modos como foram coordenados os arranjos federativos instaurados a partir de seus 

traços históricos definidores. 

Desde a independência, proclamada em 1822, até o final do século XIX, o Brasil 

adotou a monarquia como regime político, a partir de uma formação unitária criada pela 

Constituição do Império, de 1824. Esse período caracterizou-se pela centralização política e 

administrativa, com um governo unitarista que possuía amplos poderes sobre as províncias e 

municipalidades (ABRUCIO, 2010), mas foi também um momento de consolidação do poder 

das elites regionais, cujo sucesso econômico não foi acompanhado pela participação política 

(COSTA, 2005)15. Considerando os tipos de formação das federações (confederação, federação 

e Estado unitário), observa-se que, nesse momento, o Brasil ainda não se caracteriza como uma 

nação federalista, mas como um Estado unitário, nos termos do que caracterizam Soares (1998) 

e Rocha (2013), como sendo um poder concentrado, que se coloca como autoridade exclusiva 

de uma sociedade política, cujas divisões administrativas, chamadas de regiões ou províncias, 

não possuem autonomia e são diretamente subordinadas à autoridade do poder central, mediante 

delegação (exclui-se a existência de focos parciais de poder). Sendo assim, nesse período, o 

imperador escolhia os presidentes de Províncias.  

O período imperial, no entanto, pode ser dividido em duas fases: na primeira, observa-

se uma centralização absoluta do poder político, e na segunda fase, a partir do Ato Adicional 

                                                           
15 Estabeleceu-se que o regime monárquico seria o regime político que poderia preservar os dois elementos básicos 
do sistema colonial, considerados necessários para a manutenção da aristocracia fundiária: a escravidão e uma 
administração política unitária (COSTA, 2005). 
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de 1834, que converteu o Império em monarquia, um processo de desconcentração 

administrativa (SANTOS; ANDRADE, P., 2012). Ainda segundo os autores, diversos 

problemas ocorreram com as províncias brasileiras, porque havia, de um lado, um governo 

central que assumiu a maioria das atribuições e responsabilidades perante os governados, 

tomando decisões que vão de encontro ao interesse público devido ao distanciamento da 

realidade socioeconômica e cultural em que vive a população; e, de outro lado, havia a 

manifestação da indignação das primeiras províncias com tal situação, com a consequente busca 

por maior autonomia diante do governo de Portugal. Abrucio (2010) relata que o modelo 

centralizador não se sustentou porque as elites políticas brasileiras eram basicamente localistas 

e com padrões políticos oligarquizados. 

O Brasil é marcado por duas heterogeneidades que justificam a adoção da forma 

federativa de Estado: as desigualdades regionais e a diversidade de formação das elites locais 

(ABRUCIO, 2001). Sobre as desigualdades regionais, Abrucio (2010) argumenta que o 

território brasileiro foi colonizado de formas diferentes, produzindo um movimento de 

regionalismo, com costumes diversos, especificidades de linguagem e elites com formas de 

reprodução e projetos de poder particulares. No que se refere à diversidade de formação das 

elites locais, foi causada pela desigualdade e pela diversidade entre as regiões e províncias, que 

criou a necessidade de uma política de integração nacional compatível com a autonomia 

pleiteada, em maior ou menor medida, pelas elites e as sociedades locais. 

Devido à extensão territorial brasileira e suas diversas formas de colonização, ocorreu 

no país uma heterogeneidade caracterizada como “regionalismo”: costumes diversos, 

especificidades de linguagem e elites com formas de reprodução e projetos de poder 

particulares. Portanto, a desigualdade e a diversidade entre as regiões e províncias criaram a 

necessidade de autonomia, pleiteada pelas elites e as sociedades locais, as quais só mantiveram 

o apoio à monarquia enquanto a escravidão existiu; após o seu fim houve a queda do imperador 

e da forma unitária de Estado (ABRUCIO, 2010).  

Imediatamente após o golpe militar que pôs fim à monarquia em 1889, a aliança 

republicana adotou um sistema federativo em que as províncias foram transformadas em 

estados, materializando a descentralização política no país, conforme preconiza o art. 1º da 

Constituição de 1891: “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, n.p.). Nesse sentido, a origem do federalismo brasileiro se deu por 

desagregação, pois partiu de um Estado unitário, já constituído, para a formação de um Estado 
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Federal. Faz parte das bases conceituais desse tipo de formação o entendimento de que a 

desagregação busca eliminar estruturas unitárias, altamente centralizadas (ANDERSON, 2009). 

A República adotou uma configuração federativa de dualidade, com os governos 

central e territoriais com atuações distintas, independentes um do outro. Em sua concepção, 

além de buscar inspiração em outras formas de governo, tais como a Constituição da República 

Argentina e Constituição Federal da Suíça, a primeira Constituição federativa do Brasil, de 

1891, foi instaurada sob forte influência do modelo dual do constitucionalismo norte-

americano, consolidando uma república federativa bicameral e presidencialista (LOSADA, 

2008), pois o sistema parlamentar foi substituído por um sistema presidencialista, foi criado um 

Congresso bicameral (Câmara dos Deputados e Senado) e um Supremo Tribunal independente 

foi instituído. Portanto, destaca-se, dentre as modificações mais significativas, a mudança da 

forma de governo monárquica para republicana, do sistema parlamentarista para o 

presidencialista e, quanto à forma de Estado, de unitário passou a adotar o federalismo. 

A primeira tentativa federalista brasileira se caracterizou pela União, com o poder 

central, entretanto, com poderes mais limitados, e os estados (ex-províncias) com poderes mais 

ampliados, podendo exercer sua autonomia legislativa, ainda que em condições econômicas, 

militares e políticas assimétricas (CURY, 2010). Seguindo os preceitos norte-americanos, os 

estados e a União possuíam competências próprias, havendo o dever de respeitarem o âmbito 

em que cada uma deveria circunscrever-se16. Sobre uma possível consideração do papel do 

município nesse contexto, em apenas um artigo a CF de 1891 lhe fez referência, mas de forma 

indireta foi que previu a autonomia municipal: art. 68. “Os Estados organizar-se-ão de forma 

que fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar 

interesse” (BRASIL, 1891, n.p.). Na verdade, apesar da previsão constitucional sobre 

autonomia municipal, esta foi apenas simbólica, dado que o federalismo incorporado pela 

Constituição de 1891 concedeu grande autonomia política para as elites estaduais. Os 

municípios ficaram sujeitos aos interesses dessas elites. Devido a essa influência, Cabral (2011, 

p.135) afirma que “não há novidade em afirmar que essa liberdade de organização política dos 

Estados favoreceu o surgimento de grupos que se perpetuaram no poder”, pois as alianças entre 

as oligarquias estaduais, especialmente entre os estados mais poderosos, garantiam o poder 

tanto no âmbito local, quanto no federal. 

                                                           
16 Nos textos: The Federalist Papers: Nº. 45 (The Alleged Danger from the Powers of the Union to the State 
Governments Considered for the Independent Fournal) e Nº. 46 (The Influence of the State and Federal 
Governments Compared from the New York Packet), James Madison discute essas questões. 
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A dualidade instituída no federalismo na Primeira República (1889-1930) evoluiu no 

sentido de uma combinação política pela qual os estados de São Paulo e Minas Gerais acabaram 

predominando na formulação e no exercício da política do país inteiro, alternando, entre si, o 

exercício da Presidência da República (SELCHER, 1990), pois, em troca da não-intervenção 

da União nos assuntos internos dos estados, os membros do Congresso Nacional aprovavam as 

iniciativas presidenciais e recebiam em troca os votos dos estados periféricos (CABRAL, 2011; 

COSTA, 2005). Esse sistema foi apoiado por fraude eleitoral sistemática17, cuja evolução 

resultou em um federalismo peculiar, em que havia apenas um partido político em cada estado 

– todos chamados “republicanos” (COSTA, 2005), e culminou em um período de mais de vinte 

anos de redução de conflitos entre o Governo Federal e os estados (PEPPE et al, 1997).  

As aspirações brasileiras se depararam com condições históricas bastante diferentes 

das norte-americanas18. A conhecida Política dos Governadores configurou-se como um 

federalismo oligárquico19, centrífugo e assimétrico, concretizado mediante um pacto entre as 

elites estaduais e o Presidente da República. Segundo Andrade, E. e Gomes, A. (2012, p. 135), 

“reavivou-se o mandonismo local e regional como epicentro do poder, constituindo um novo 

tipo de descentralização em que a concentração decisória do Império cedeu lugar às oligarquias 

estaduais, o que significou a manutenção dos privilégios e interesses da elite agrária”.  

No campo da educação, Oliveira, R. e Sousa (2010) explicam que a Primeira República 

transferiu responsabilidades governamentais significativas para os estados, pois, por omissão, 

a CF de 1891 explicitou a responsabilidade da União em relação à educação apenas no Distrito 

Federal (art. 35, BRASIL, 1891), o que levou os estados a assumirem esse encargo, os quais 

adotaram um atendimento diferenciado, conforme suas preferências, prevalecendo dois 

modelos distintos (OLIVEIRA, R.; SOUSA, 2010, p. 15-16):  

                                                           
17 Nas eleições, os governantes utilizavam recursos legais e ilegais para eleger deputados e senadores que iriam 
dar apoio e sustentação política ao presidente da República. Ligados a grandes proprietários rurais (coronéis), os 
governadores usavam o “voto de cabresto”, fraudes eleitorais e compra de votos para conseguir eleger seus 
representantes. 
18 Nos Estados Unidos, o propósito de se concretizar o federalismo surge em razão do anseio de união dos estados 
independentes, visando superar a forma anteriormente adotada, de confederação. O federalismo dualista é 
marcante, pois busca demarcar áreas de competências bem nítidas para que os Estados federados possam exercer 
sua autonomia. Já no Brasil, parte-se de um Estado Unitário fortemente modelado por diferenças regionais e 
culturais e por relações de dominação política entre o centro e a periferia, para, por meio da desagregação, adotar 
o federalismo como forma de organização do Estado. 
19 Diversos autores como Costa (2003), Abrucio (2002) e Araújo (2013) fazem referência ao federalismo desse 
período como sendo “oligárquico”. Segundo Santos e Andrade, P. (2012, p. 14), “a política dos governadores é 
uma expressão que traduz a arcaica e tradicional concentração de poderes na esfera estatal, que antes do 
federalismo se mantinha através do domínio indireto dos grandes latifundiários e coronéis, e após ele não sofreu 
muita modificação”, pois as antigas oligarquias utilizavam-se do federalismo dual para exercer seu domínio, agora 
pelo modo político direto. 
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a) o que se manifesta nos estados do Sul e Sudeste que assumiram a responsabilidade 

pelo atendimento educacional e construíram, ao longo do século XX, sistemas 

próprios de ensino, recorrendo subsidiariamente aos municípios; 

b) o dos estados do Norte e Nordeste, em que estes se omitiram de construir um 

sistema de ensino de massas, e tal responsabilidade foi precariamente assumida 

pelos municípios. 

Entretanto, mesmo que alguns estados tenham promovido reformas educacionais no 

início do século XX até a década de 192020, como São Paulo e Rio Grande do Sul, a maioria 

deles pouco avançou nessa área (ABRUCIO; SEGATTO, 2014). Ao considerar o poder e a 

atenção concedida a alguns estados, destoando do restante do país, estabeleceu-se um cenário 

em que as divergências e disputas “criaram também uma hierarquia entre os próprios estados, 

o que implicou um processo de agravamento das desigualdades regionais” (PEPPE et al, 1997). 

Isso porque, na relação entre concentração versus difusão do poder decisório, o que prevalece 

no federalismo centrífugo é o fortalecimento do poder das entidades subnacionais sobre o do 

governo central. 

Até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha, firmada como o primeiro 

período republicano brasileiro. O golpe de 1930, que depôs o presidente da república 

Washington Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes 

e pôs fim à República Velha. Havia, portanto, terminado o domínio das oligarquias no poder, 

pois, sob o comando de Getúlio Vargas, forças revolucionárias instalaram um governo 

provisório (1930-1934) que reduziu a autonomia dos estados por meio da imposição de 

interventores. Com o governo Vargas, recoloca-se a ideia da centralização da educação na 

esfera federal, o qual recria o Ministério da Educação, em 1930, com o nome de Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública (OLIVEIRA, R.; SOUSA, 2010). O novo Ministério 

teve o comando de Francisco Campos, o qual executou a conhecida Reforma Francisco 

Campos21 para organizar as bases da educação nacional, adotando-se uma estrutura orgânica 

para o ensino secundário, comercial e superior, que foi imposta a todo o sistema educacional 

do país. 

                                                           
20 Acompanhando esses momentos históricos, as reformas, que procuraram normatizar e regulamentar a educação, 
são reflexo do momento político vivenciado, conforme se notabiliza com as Reformas Benjamim Constant (1890), 
Epitácio Pessoa (1901), Rivadávia Correia (1911), Carlos Maximiliano (1915) e Rocha Vaz (1925). 
21 Decreto n° 19.850 – 11 de abril de 1931: cria o Conselho Nacional de Educação; Decreto n° 19.851 – 11 de abril 
de 1931: dispõe sobre a organização do Ensino Superior no Brasil e adota o Regime Universitário; Decreto n° 
19.852 – 11 de abril de 1931: dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto n° 19.890 – 
18 de abril de 1931: dispõe sobre a organização do Ensino Secundário; Decreto n° 20.158 – 30 de junho de 1931: 
organiza o Ensino Comercial, regulamenta a profissão de Contador e dá outras providências; Decreto n° 21.241 – 
14 de abril de 1932: consolida as disposições sobre a organização do Ensino Secundário. 
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Também se confere a essa época debates em torno da construção do estado nacional, 

que faz parte do documento de 1932, “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, escrito por 

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e outros intelectuais na década de 1930, no qual se 

defende a escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita, bem como apresenta a ideia de 

uma política de educação nacional com descentralização da sua execução. Para Abrucio e 

Segatto (2014), a ideia do Manifesto dos Pioneiros era ter um impacto nacional maior na 

transformação da política educacional, razão pela qual defendeu o fortalecimento da política 

nacionalmente, porém isso só poderia ser concretizado mediante a existência de capacidades 

estatais nos governos subnacionais para produzir políticas públicas, o que não foi feito no 

governo Vargas, que restringiu a reforma administrativa ao Governo Federal, mantendo a 

dependência dos estados e municípios ao invés de reformá-los efetivamente. Significa dizer que 

o dilema da centralização versus descentralização permaneceu latente, mas as políticas 

educacionais continuaram sendo executadas por estados e municípios, sem que houvesse 

grande coordenação nacional. 

Em 1934, Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte como presidente do Brasil, 

com mandato até 1937. Conforme afirma Cury (2010, p. 157), “após 1930, o Estado Federal 

vai concentrando mais e mais poderes a caminho de um federalismo centrípeto e interventor”. 

Segundo Lassance (2012, p. 25), a ruptura que teve lugar em 1930 partiu da fissura no arranjo 

federativo que vigorou durante a Primeira República, instaurando “um novo momento 

fundador”, pois os ganhos em termos de concentração do poder e de fortalecimento da 

Presidência da República seriam explicados por causa da crise do modelo federativo de 1891.  

Decorre desse contexto a aprovação da Constituição Federal de 1934, articulada por 

uma Assembleia Constituinte convocada por Vargas, marcando um período que ficou 

conhecido como governo constitucional (1934-1937). A CF de 1934 integrou temas até então 

inexistentes: a ordem econômica e social, família, educação, cultura e segurança nacional, 

direitos trabalhistas e a nacionalização de certos bens, como as águas, as fontes energéticas e o 

subsolo, os quais estavam na pauta das reivindicações revolucionárias22. A competência da 

União para legislar sobre as diretrizes da educação nacional foi contemplada no art. 150, 

indicando a necessidade de fixar o plano nacional de educação, além normas comuns válidas 

para toda a nação, orientadoras da organização da educação nacional na forma de sistema, 

designando-se aos estados, no art. 151, a competência de organizar e manter seus sistemas 

                                                           
22 A Constituição de 1934 foi fortemente influenciada pelo “constitucionalismo social” da Constituição de Weimar 
(1919) e do México (1917), com a incorporação de conteúdos de natureza econômica e social, ficando conhecida 
como a primeira “Constituição Econômica” do Brasil (CABRAL, 2011). 
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educativos23 (BRASIL, 1934). No âmbito do federalismo, a CF de 1934 apresentou mudanças 

quanto às relações entre os entes, pois enquanto a CF de 1891 previu competências isoladas da 

União e dos Estados, a de 1934 trouxe, no art. 10, competências concorrentes entre os dois entes 

(CABRAL, 2011), em temas como: saúde, assistência pública, leis sociais e impostos.  

Além disso, a Constituição de 1934 altera o arquétipo antes adotado, de federalismo 

puramente dual, dado que traz referências aos municípios, enquanto a Constituição de 1891 

considerava apenas os estados-membros. Na prática, a CF de 1934 ainda não declarava o 

município como ente, pois o art. 1º mantém a referência somente a estados e União: “a Nação 

brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1889” (BRASIL, 

1934, n.p.). No entanto, traz, no art. 13, o enfoque na autonomia municipal:  

Art. 13 – Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada a 
autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse; e especialmente:  
I – a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele 
ser eleito por esta;  
II – a decretação dos seus impostos e taxas, a arrecadação e aplicação das suas rendas;  
III – a organização dos serviços de sua competência. 

Assim, a CF de 1934 seguiu no sentido de um enfraquecimento dos estados, e das 

oligarquias regionais que até então compunham o poder, mas com fortalecimento dos 

municípios, com o objetivo de desenvolver um modelo econômico de industrialização nacional 

(BAGGIO, 2006). Tal Constituição possuiu uma importância central como “virada dogmática” 

nas estruturas do poder, com o surgimento de novos direitos e com a classe operária buscando 

formas de participação política, que conduziram ao aumento das discussões democráticas no 

país (SANTOS; ANDRADE, P., 2012, p. 17). Esse curto período normativo (1934-1937) é 

marcado por um federalismo mais centrípeto, decorrente do aumento da competência da União, 

porém com a peculiaridade de uma Constituição municipalista, que ampliou a cooperação entre 

os entes federativos visando a conceder direitos de natureza democrática. Nesse sentido, surge 

como possibilidade o desenvolvimento de uma trajetória que possa dar início a um papel mais 

autônomo dos municípios, mais imune ao tradicional jogo político-eleitoral dos estados e das 

oligarquias regionais.  

                                                           
23 A inserção dessas temáticas na CF de 1934 emerge do programa da V Conferência Nacional de Educação, 
realizada em Niterói, em 1932/1933, quando designou de dez educadores indicados pela ABE, presidida por Anísio 
Teixeira, para elaborar o anteprojeto de capítulo referente à educação nacional para a Constituição de 1934. Nesse 
estudo, propunha-se que a União fixasse um PNE, com o objetivo de oferecer oportunidades iguais, segundo as 
capacidades de cada um. Porém, as duas constituições posteriores à de 1934 (1937 e 1946) não previram o Plano 
Nacional de Educação (BRASIL, 2014a). 
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Contudo, interrompeu-se essa fase democrática quando Vargas coordenou um golpe 

de Estado, conseguindo anular a eleição presidencial que deveria acontecer em 1937, assim 

como revogar a constituição de 1934 e dissolver o Poder Legislativo. A partir daquele ano, 

Getúlio Vargas passou a governar com amplos poderes, inaugurando o regime ditatorial 

chamado Estado Novo (1937-1945). Por conseguinte, Vargas rompeu com a ordem 

constitucional, dissolveu o Congresso Nacional e outorgou a Constituição Federal de 193724, 

que limitou a autonomia dos estados e municípios. Fortaleceu-se a figura dos interventores 

federais, como forma de romper as oligarquias regionais (SOUZA, C., 1992). A autonomia dos 

estados oficialmente abolida (COSTA, 2005), pois “o presidente nomeava os governadores 

estaduais (interventores) que, por seu turno, nomeavam os prefeitos em seus estados” 

(SELCHER, 1990, p. 167). O governo local – o munícipio – foi deliberadamente enfraquecido 

e mantido na dependência dos dois níveis superiores (SOUZA, C., 1992). Notadamente, esse é 

um período em que há um enfraquecimento da federação. 

O Estado Novo conjugou autoritarismo político e modernização econômica. Conforme 

explicita Baggio (2006, p. 97), a proposta de Vargas para a modernização do país ocorreu sob 

forte centralização do poder e “criação de uma estrutura estatal maior que, através de seus 

técnicos burocratas, pudesse substituir a ação das oligarquias regionais”. A educação passou 

por diversas reformas, por meio das Leis Orgânicas do Ensino25. Destacam-se episódios 

relativos à nacionalização das escolas, ao fechamento das escolas criadas pelas comunidades 

imigrantes (especialmente italianas, alemãs e japonesas) e à formulação de políticas e leis 

nacionais de ensino (OLIVEIRA, R.; SOUSA, 2010). As principais conquistas da CF de 1934 

foram derrubadas, pois o Estado assumiu um papel mais suplementar sobre a educação, além 

de ocorrer uma divisão entre o ensino secundário tradicional, que formaria a elite dominante, e 

o ensino profissional, direcionado às pessoas que serviriam de mão de obra. 

Com efeito, o federalismo, no período de 1937 a 1945, assume um formato 

intensamente centrípeto, sendo as relações intergovernamentais marcadas pelos governos 

subnacionais representando apenas subdivisões administrativas da União, ou seja, seu poder 

                                                           
24 Em 30 de setembro de 1937, quando se aguardavam as eleições presidenciais marcadas para janeiro de 1938, 
foi denunciado pelo governo a existência de um suposto plano comunista (Plano Cohen) para tomada do poder. A 
Constituição de 1937 conferia a Vargas o controle total do poder executivo e previa um novo Legislativo, porém 
nunca se realizaram eleições nesse período. Na prática, a Constituição de 1937 não vigorou, pois Vargas governou 
durante todo o Estado Novo através de Decreto-lei e nunca convocou o plebiscito previsto na Constituição. 
25 Decreto-lei nº 4.048, de 22/01/1942 – Cria o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); Decreto-
lei nº 4.073, de 30/01/1942 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; Decreto-lei nº 4.244, de 09/04/1942 – Lei 
Orgânica do Ensino Secundário; Decreto-lei nº 6.141, de 28/12/1943 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; 
Decreto-lei nº 8.529, de 02/01/1946 – Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto-lei nº 8.530, de 02/01/1946 – Lei 
Orgânica do Ensino Normal; Decretos-lei nº 8.621 e 8.622, de 10/01/1946 – Criam o SENAC (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial); Decreto-lei nº 9.613, de 20/08/1946 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 
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federativo foi diminuído. Muito embora o marco normativo brasileiro tenha preservado o 

federalismo enquanto forma de organização do Estado, o cenário vivenciado apresenta a 

excessiva centralização como contradição, tendo em vista que a conjuntura vivenciada vai além 

de um federalismo centrípeto, seguindo um caminho que tende a cercear a autonomia dos entes. 

Nesses termos, para Cabral (2011) e Santos e Andrade, P. (2012), o que houve foi o 

restabelecimento, em termos materiais, da tradição brasileira de unitarismo. Ferreira, A. (2001, 

p. 52) caracteriza esse período como um “federalismo de fachada”. 

Com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e a queda dos regimes totalitários, a 

conjuntura nacional não sustentou um governo centralizador, pois a própria democracia e a 

república exigiam a descentralização da esfera política. Em 1945, as Forças Armadas 

depuseram o governo ditatorial, renascendo o movimento democrático que culminou com a 

revogação da Constituição de 1937 e a aprovação da Constituição de 1946, a qual traz como 

marca o aumento da autonomia dos entes federados. Também conhecido como República 

Populista, esse contexto de redemocratização, instaurado a partir de 1946, proporcionou uma 

tendência de reequilíbrio das relações intergovernamentais entre as três esferas de governo, 

assim como se reequilibrou mais o poder de influência dos estados sobre as decisões da União 

(PEPPE et al,1997). No âmbito das relações intergovernamentais entre estados e municípios, 

são exemplos dessa tendência alguns artigos da CF de 1946 (BRASIL, 1946, n.p.):  

• Art. 23: “Os Estados não intervirão nos Municípios, senão para lhes regularizar as 

finanças”; 

• Art. 24: “É permitida ao Estado a criação de órgão de assistência técnica aos 

Municípios”; 

• Art. 28: “A autonomia dos Municípios será assegurada: I – pela eleição do Prefeito 

e dos Vereadores; II – pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar 

interesse [...]”. 

A CF de 1946 (BRASIL, 1946), com o governo republicano, restabeleceu o 

pluripartidarismo (art. 141, parágrafo 13), restaurou a liberdade sindical (art. 159) e o direito de 

greve (art. 158). Esse período trouxe modificações substantivas em prol de uma maior 

democratização e federalização do país, com a ocorrência de eleições razoavelmente 

competitivas e regulares, como também com o maior poder conferido a estados e municípios 

(ABRUCIO, 2010). Ainda assim, surge como agravante o fato de que, em termos de 

representação política, “aparecem como características desse período as estruturas clientelistas 

estabelecidas entre os estados e a União, dada a fraqueza dos partidos políticos como estruturas 
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representativas das demandas coletivas” (PEPPE et al, 1997, p. 160)26. Conforme acrescenta 

Abrucio (2010, p. 44), “o problema que permaneceu importante, embora já sendo contestado 

nos estados e cidades maiores, foi o baixo grau de democratização e republicanização no plano 

local”. 

A educação ressurge na CF de 1946 (BRASIL, 1946) como direito de todos (art. 166). 

Do ponto de vista da organização da educação escolar, cabia à União legislar sobre as diretrizes 

e bases da educação nacional (art. 5º), e organizar o sistema federal de ensino e dos territórios 

tendo, o sistema federal, um caráter supletivo, estendendo-se a todo o país nos estritos limites 

das deficiências locais (art. 170), mantendo-se a orientação de que os estados e o Distrito 

Federal organizassem seus sistemas de ensino (art. 171). Além desses dispositivos, destaca-se 

a novidade da vinculação de recursos para a educação, estabelecendo-se que a União deveria 

aplicar nunca menos de 10%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 

20% da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 169).  

Tendo em vista o cumprimento dos dispositivos legais da Constituição, não havia, no 

Brasil, uma lei específica para a educação, tendo sido proposta mediante o Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que resultou, após longo processo de tramitação27, na 

primeira Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61, sancionada em 20 de dezembro de 1961 

(BRASIL, 1961). A LDB 4024/61, que parte do princípio de que é do Estado o dever de educar 

e preparar o cidadão para a sociedade, trouxe como principais mudanças a possibilidade de 

acesso ao nível superior para egressos do ensino técnico e a criação do Conselho Federal de 

Educação (art. 8º) e dos Conselhos Estaduais (art. 10). Ainda, tornava obrigatória a escolaridade 

nos quatro anos primários e, por isso, dava mais autonomia aos órgãos estaduais. Na avaliação 

de Abrucio (2010), houve, ao longo do período, um crescimento da atuação nacional por parte 

                                                           
26  A CF de 1946 estabeleceu o número de três senadores por Estado, independentemente da proporção 
populacional – o que favorecia o clientelismo regional e as articulações políticas do poder Executivo. O sistema 
partidário também possuía pouco enraizamento na sociedade e fragilidades em termos de consistência ideológica. 
27 Basicamente, dois grupos disputavam qual seria a filosofia que serviria como base para a elaboração da LDB. 
De um lado estavam os estatistas, ligados principalmente aos partidos de esquerda e do outro os liberalistas. 
Partindo do princípio que o Estado precede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é 
preparar o indivíduo para o bem da sociedade, os estatistas defendiam que só o Estado deveria educar. Escolas 
particulares podiam existir, mas tão somente como uma concessão do poder público. O outro grupo, denominado 
de liberalistas, e ligado aos partidos de centro e direita, sustentava que a pessoa possuía direitos naturais e que não 
cabia ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. A educação deveria ser um dever da 
família que teria de escolher dentre uma variedade de opções de escolas particulares. Ao Estado caberia a função 
de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir às pessoas provenientes de famílias pobres o acesso às 
escolas particulares por meio de bolsas. Na disputa que durou dezesseis anos, as ideias dos liberalistas se 
impuseram sobre as dos estatistas, na maior parte do texto aprovado pelo Congresso. A demora para a aprovação 
da LDB 4024/61 trouxe-lhe uma conotação de desatualização, por isso, logo após sua promulgação, outras ações 
no âmbito de políticas educacionais surgiram, desta vez, inseridas no cenário político do regime militar. Fonte: 
História do Ensino de Línguas no Brasil. Disponível em: < www.helb.org.br/linhadotempo/1961>. Acesso em: 28 
set. 2016. 
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do governo federal (que não produziu uma alteração brusca em prol da universalização do 

ensino), coexistindo com a hegemonia estadualista na provisão dos serviços educacionais 

primário e médio. Conforme argumenta Araújo (2013), a promulgação da LDB 4024/61 não 

expressou as reivindicações do movimento municipalista no sentido da consolidação de 

sistemas de ensino de bases locais. 

Analisando o período democrático, que vai de 1946 a 1964, Abrucio (2010, p. 44) 

afirma que “as relações intergovernamentais tornaram-se mais equilibradas em termos de 

convivência entre autonomia e interdependência”. Isso ocorreu também porque a CF de 1946 

estabeleceu a impossibilidade de intervenção federal nos estados-membros, bem como uma 

política de desenvolvimento regional (BAGGIO, 2006). Ainda segundo a autora, nos anos 1940, 

as disparidades econômicas regionais eram intensas, especialmente ao se observar regiões como 

o Nordeste, pois a industrialização proporcionou um desenvolvimento concentrado, 

principalmente no Sudeste. A atuação do Governo Federal expandiu-se no campo das políticas 

públicas com ações de combate às desigualdades regionais. Visando a iniciar um período de 

superação dessas desigualdades, coube à União competências vinculadas ao planejamento da 

economia, com grandes investimentos estatais e iniciativas destinadas a reduzir as 

desigualdades regionais, como a SUDENE (LOSADA, 2008). Os estados foram dotados de 

competências importantes nos planos político, administrativo e tributário, o que permitiu a 

dinamização de sua vida política (FERREIRA, A., 2001). 

A atuação das massas urbanas e rurais em favor das reformas de base (agrária, política 

e bancária, entre outras) levou ao confronto com os grupos sociais tradicionais. Utilizando 

novamente os argumentos anticomunista e anticorrupção, ocorreu que o período democrático 

da Constituição de 1946 foi interrompido por mais um movimento centralizador, dessa vez 

trazido com o regime militar de 1964. O governo militar destituiu os poderes estaduais e 

municipais, no sentido de limitar as estruturas representativas, controlar a oposição e manter o 

monopólio do poder decisório (SELCHER, 1990). A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) 

amplia as possibilidades de intervenção federal nos estados (por exemplo, nos arts. 10, 11, 12 

e 16, parágrafo 3º), caso adotem medidas ou planos econômico-financeiros que contrariem as 

diretrizes estabelecidas em lei federal28, além do que, promove “uma concentração de 

                                                           
28 Art. 10 – A União não intervirá nos Estados, salvo para: I – manter a integridade nacional; II – repelir invasão 
estrangeira ou a de um Estado em outro; III – pôr termo a grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção; 
IV – garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; V – reorganizar as finanças do Estado que: a) 
suspender o pagamento de sua dívida fundada, por mais de dois anos consecutivos, salvo por motivo de força 
maior; b) deixar de entregar aos Municípios as cotas tributárias a eles destinadas; c) adotar medidas ou executar 
planos econômicos ou financeiros que contrariem as diretrizes estabelecidas pela União através de lei; VI – prover 
à execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária; VII – assegurar a observância dos seguintes princípios: a) 
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competências e de recursos tributários até então inédita na história político-institucional e fiscal 

brasileira” (SOUZA, C., 1992, p. 22). A centralização autoritária atinge seu ponto máximo na 

década de 1970. 

A Constituição de 1967 retomou a obrigatoriedade do Plano Nacional de Educação, 

mas a competência para sua elaboração deixou de ser do órgão normativo da educação: o 

planejamento da educação foi inserido, como parte do planejamento global, nos planos 

nacionais de desenvolvimento (BRASIL, 2014a). Em 1971, mesmo em meio a um cenário 

político e social difuso, houve a necessidade de uma organização na educação renovada, para 

que fosse possível alcançar uma nova ordem socioeconômica, voltada para a preparação de mão 

de obra. Alterações na estrutura e funcionamento do sistema educacional levaram a uma 

reforma em diversos pontos da LDB 4024/61, culminando com a sanção da Lei de reforma do 

ensino de 1° e 2º graus, Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), que, por sua 

vez, assumia uma tendência tecnicista do ensino para a organização escolar brasileira. As 

disposições previstas na LDB anterior, relativas ao ensino primário, médio e superior, foram 

revogadas e substituídas, passando a Lei 5692/71 a prever, ao invés de apenas quatro anos do 

ensino primário, o ensino de 1º grau completo (dos 7 aos 14 anos), que passa a ser obrigatório 

(art. 20), com ano letivo de 180 dias (art. 11) e organizado mediante um núcleo comum para o 

currículo de 1º e 2º graus e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais (art.4). 

Na reorganização do ensino brasileiro, também se percebe que o intuito descentralizador estava 

                                                           

forma republicana representativa; b) temporariedade dos mandatos eletivos, limitada a duração destes à dos 
mandatos federais correspondentes; c) proibição de reeleição de Governadores e de Prefeitos para o período 
imediato; d) independência e harmonia dos Poderes; e) garantias do Poder Judiciário; f) autonomia municipal; g) 
prestação de contas da Administração. Art. 11 – Compete ao Presidente da República decretar a intervenção. § 1º 
– A decretação da intervenção dependerá: a) no caso do n° IV do art. 10, de solicitação do Poder Legislativo ou 
do Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra 
o Poder Judiciário; b) no caso do n.º VI do art. 10, de requisição do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal 
Superior Eleitoral, conforme a matéria, ressalvado o disposto na letra c deste parágrafo; c) do provimento, pelo 
Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, nos casos do item VII, assim como 
no do item VI, ambos do art. 10, quando se tratar de execução de lei federal. § 2º – Nos casos dos itens VI e VII 
do art. 10, o decreto do Presidente ela República limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa 
medida tiver eficácia. Art. 12 – O decreto de intervenção, que será submetido à apreciação do Congresso Nacional, 
dentro de cinco dias, especificará: I – a sua amplitude, duração e condições de execução; II – a nomeação do 
interventor. § 1º – Caso não esteja funcionando, o Congresso Nacional será convocado extraordinariamente, dentro 
do mesmo prazo de cinco dias, para apreciar o ato do Presidente da República. § 2º – No caso do § 2º do artigo 
anterior, fica dispensada a apreciação do decreto do Presidente da República pelo Congresso Nacional, se a 
suspensão do ato tiver produzido os seus efeitos. § 3º – Cessados os motivos que houverem determinado a 
intervenção, voltarão aos seus cargos, salvo impedimento legal, as autoridades deles afastadas. Art. 16 – A 
autonomia municipal será assegurada: § 3º – A intervenção nos Municípios será regulada na Constituição do 
Estado, só podendo ocorrer: a) quando se verificar impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo 
Estado; b) se deixarem de pagar, por dois anos consecutivos, dívida fundada; c) quando a Administração municipal 
não prestar contas a que esteja obrigada na forma da lei estadual. 
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presente na Lei 5692/71, pois os municípios deveriam gastar 20% do seu orçamento com 

educação, e não se prevê dotação orçamentária para a União ou estados (art. 59). 

A educação seguiu o arcabouço das políticas públicas montado pelo regime militar. 

Segundo Abrucio (2010), dentre as principais características estava a forte centralização 

decisória, que foi marcada por um estilo tecnocrático-autoritário, ao mesmo tempo em que abria 

possibilidades para negociações de cunho clientelista com estados e municípios, principalmente 

nos governos subnacionais menos desenvolvidos. Ainda segundo o autor,  

O balanço final da relação entre educação e federalismo no regime militar revela que 
a expansão dos serviços e dos temas de atuação foi feita sob novas bases políticas, 
administrativas e financeiras, por uma forte centralização no plano federal, que se 
revestia, paradoxalmente, de características tecnocráticas e clientelistas na 
implementação desconcentrada da política no plano subnacional. Do ponto de vista 
federativo, portanto, não se logrou uma combinação adequada entre nacionalização e 
descentralização (ABRUCIO, 2010, p. 58). 

O federalismo exercido durante o regime militar foi marcado por três eixos centrais: 

financeiro, por meio da centralização das receitas tributárias no Executivo federal; 

administrativo, por meio da concepção de planejamento central; e político, com o controle das 

eleições no nível municipal, evitando que a oposição obtivesse arranjos importantes (PEPPE et 

al, 1997). Ao apresentar os requisitos para o estabelecimento das federações, Watts (2001) 

lembra que uma das condições está relacionada à existência de simetria ou assimetria na 

repartição de competências para as unidades constituintes, que afeta o funcionamento do 

federalismo. Nesse sentido, o regime militar consolida-se como mais um período em que 

prevaleceu a assimetria na repartição das competências, dessa vez marcada pela excessiva 

centralização do poder decisório. Assim como ocorreu com o Estado Novo, Ferreira, A. (2001) 

afirma que novamente o federalismo vivenciado com a ditadura foi apenas de fachada, embora 

com alguma efetividade. Em uma visão mais radical, Andrade, E. e Gomes, A. (2012) defendem 

que, com seu sistema político autoritário, o período da ditadura cedeu lugar ao Estado Unitário.   

Portanto, percebe-se que, contrariando o princípio de equilíbrio entre autonomia e 

interdependência inerente ao federalismo, a prática exercida durante o período da ditadura 

conduz à compreensão de que se criou um sistema político mais próximo do Estado unitário, 

mas, mesmo que fosse “quase unitário”, estaria distante de qualquer concepção de federalismo, 

ainda mais de um federalismo cooperativo.  

A análise da trajetória do federalismo brasileiro, sistematizada nessa subseção, permite 

compreender que os períodos históricos e Constituições, vinculados aos acontecimentos 

vivenciados da Velha República até a ditadura, remontam a oscilações entre (re)centralização 

e descentralização, muito embora, conforme defende Kugelmas (2001), não haja uma anulação 
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completa dos mecanismos institucionais anteriores a cada movimento pendular. Fez-se 

referência, até aqui, a cinco Constituições Federais (CF 1891, CF 1934, CF 1937, CF 1946 e 

CF 1967), instituídas após a Proclamação da República, as quais foram sendo instauradas 

posteriormente a movimentos políticos marcados ora por autoritarismo político, ora por 

momentos de redemocratização. Sob esta perspectiva, as discussões da literatura trazem que o 

ideal de federalismo não se caracteriza pela descentralização, que, conforme salienta Araújo 

(2013, p. 35), “supõe uma autoridade central que descentralize ou recentralize poderes e 

atribuições”, mas sim pela não centralização, tal qual defende Elazar (2011) no modelo de 

matriz federativa, pois, nessas condições, há poderes difusos, em um cenário policêntrico com 

integração política, prevalecendo a soberania dos entes e o compromisso entre difusão e 

concentração de poder político.  

Buscando uma comparação com a trajetória brasileira no período indicado, observa-se 

que, embora a teoria defenda a não centralização como expressão ideal de federalismo, essa 

condição não foi alcançada no Brasil, pois o que se percebe são movimentos marcados, ora pela 

descentralização, ora pela centralização. Fica demonstrado que o federalismo efetivado pelos 

governos atuantes da República Velha até o fim da ditadura não se assemelha ao modelo de 

matriz federativa, ainda que tenham havido períodos de descentralização. Conforme argumenta 

Elazar (2011), nos sistemas descentralizados, a difusão do poder é realmente uma questão de 

cortesia, e não de direito, sendo, eventualmente, tratado como tal. Para o autor, quando há a não 

centralização, os entes compartilham muitas atividades com o governo federal, mas sem perder 

as suas funções de formulação de políticas ou de poder de decisão. 

O federalismo brasileiro, nesse período, assemelha-se mais à pirâmide do poder 

apresentada por Elazar (2011) na Figura 9. 

Figura 9 – Pirâmide de poder 

 
Fonte: Elazar (2011). 
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Nessa imagem, a descentralização pode implicar uma hierarquia de governos em uma 

pirâmide com gradações de poder, que flui de cima para baixo (ELAZAR, 2011). O que se pode 

verificar, da República Velha até o fim da ditadura no Brasil, é essa oscilação entre as gradações 

de poder de nível central (Governo Federal), intermediário (estados) e local (municípios), 

caracterizando o federalismo centrípeto e centrífugo.  

É importante registrar que, em maior ou menor medida, as cinco Constituições 

Federais abordam o tema da autonomia municipal, a saber: CF de 1891 – art. 68; CF de 1934 – 

art. 7º, alínea “d” e art. 13; CF de 1937 – art. 26; CF de 1946 – art. 28 e CF de 1967 – art. 10, 

alínea “f” e art. 16. Porém, sabe-se que, na prática, essa autonomia não foi efetivada em todos 

os casos. No que se refere à dinâmica das relações intergovernamentais, o Brasil executou, nos 

governos que sucederam após a Proclamação da República até o fim da ditadura, o modelo de 

Autoridade Inclusiva, tecido sob o padrão de autoridade hierárquica, conforme preconiza 

Wright (1978). Cabe lembrar que, nas relações de autoridade hierárquica entre os níveis 

nacional, estadual e local, haverá dependência dos governos subnacionais em relação ao 

governo federal. O que ocorre no país é uma constante redefinição do padrão de relações entre 

as esferas, por meio de uma dinâmica que varia de aperto a afrouxamento do controle político 

e fiscal (KUGELMAS, 2001). Essa dinâmica é explicada por Costa (2003) como oriunda de 

dois fatores: primeiro, a notável força política e fiscal da União em relação aos estados mais 

poderosos, embora estes continuem a ser os personagens centrais na política nacional; segundo, 

o crescimento da competição política nacional, sem que houvesse a institucionalização das 

relações intergovernamentais que definiriam claramente as regras do jogo federal. 

Compreender a trajetória demarcada pelo Brasil no período da Proclamação da 

República até o fim da ditadura requer perceber também que o caminho percorrido pela 

sociedade brasileira não se aproximou, nesse período, do ideal federalista de cooperação, 

autonomia dos entes e interdependência entre eles. Nas palavras de Abrucio (2001, p. 100),      

“a nossa história federativa no século XX pode ser, grosso modo, resumida na dificuldade de 

adequarmos os princípios da autonomia republicana e da interdependência, da cooperação e da 

competição”. Assim, o país afasta-se de uma referência de nação unitária e passa a se declarar 

uma nação federalista, mas, na prática, constata-se que, durante quase um século após a primeira 

República essa concepção de federalismo não se consolidou. Tal constatação é de suma 

importância para que se possa compreender o período de democratização iniciado no Brasil na 

década de 1980, pois é preciso sinalizar o quão recente é essa iniciativa. 

No início dos anos 1980, com o progressivo enfraquecimento do governo militar, a 

federação foi marcada por diversos movimentos sociais que deram origem à busca por uma 
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sociedade democrática. Conforme relata Abrucio (2002, p. 184), desde o final do regime militar, 

“as relações intergovernamentais verticais tinham sido marcadas pela capacidade dos estados 

repassarem seus custos e dívidas ao Governo Federal e, ainda por cima, não se 

responsabilizarem por este processo, mesmo quando assinavam contratos federativos”. 

Portanto, abriu-se caminho para a redemocratização no Brasil com acontecimentos como a 

derrota do governo nas eleições estaduais de 1982, a recessão no início da mesma década e o 

movimento popular Diretas-Já, que ancoraram o fim do regime militar (PEPPE et al, 1997, p. 

160).  Em 1982, foram realizadas as primeiras eleições diretas para os governos estaduais desde 

1965, e as primeiras eleições para o Congresso no âmbito de um sistema multipartidário. A 

morte do presidente eleito indiretamente, Tancredo Neves, levou ao poder o presidente José 

Sarney, cujo governo civil, instalado em 1985 (a “Nova República”), trouxe algumas medidas 

de cunho democrático. Selcher (1990, p. 176) acrescenta que, no campo das relações federais, 

estaduais e municipais, “quase todas as mudanças ficaram sob a responsabilidade da 

Assembleia Constituinte (o Congresso Nacional eleito em 1986), incumbida de redigir uma 

nova Constituição”.   

Traçando uma linha temporal, Lassance (2013) apresenta os acontecimentos que 

redirecionam a trajetória federalista no Brasil a partir dos anos 1980:  

a) 1983 – as Emendas Constitucionais nº 23 (Emenda Passos Porto), que refez a 

divisão federativa dos recursos arrecadados, beneficiando estados e 

municípios, e nº 24 (Emenda Calmon), que determinou a ampliação dos 

recursos destinados à educação;  

b) 1985 – a Emenda Constitucional nº 25, que restabeleceu eleições diretas em 

todos os níveis e concedeu autonomia política ao Distrito Federal; e  

c) 1988 – a promulgação da Constituição Federal, que redefiniu o quadro 

institucional brasileiro e introduziu o elemento de maior radicalidade da nova 

expressão federativa: a elevação dos municípios e do Distrito Federal à 

condição de entes federados, com um rol significativo de competências.  

A Constituição Federal de 1988 teve a descentralização como seu principal eixo de 

organização política e administrativa (CARA, 2012). Além de passar mais recursos e poder aos 

governos subnacionais, “a nova Constituição incorporou um municipalismo de longa tradição 

no pensamento político, jurídico e administrativo brasileiro e enraizou-se em parcela importante 

da burocracia – como aquela mais vinculada às áreas sociais” (LASSANCE, 2013, p. 72). 

Por toda essa trajetória política brasileira, ficou evidenciado que o Brasil tem sido 

historicamente caracterizado por disparidades sociais e econômicas, e suas relações 
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intergovernamentais, antes mesmo da instituição do federalismo, evoluíram por fases de 

centralização e descentralização. O federalismo brasileiro foi, portanto, marcado pela oscilação 

entre regimes autoritários, centralizadores e regimes liberais descentralizados (COSTA, 2003). 

Nesse sentido, Baggio (2006) afirma que muito mais do que cumprir o papel de manter a 

unidade na diversidade, o que se permitiu, em diversos momentos da história, foi a acomodação 

de interesses políticos e econômicos das elites políticas regionais. 

Sabe-se que as relações que se estabelecem ao longo do tempo não são lineares, mas, 

para fins de exposição conceitual, cabe traçar um quadro que delimite, com base na influência 

de forças políticas, as fases e os tipos de federalismo vivenciados no Brasil: centrípeto, 

centrífugo e cooperativo, relacionando-os às Constituições instituídas, conforme apresenta o 

Quadro 6. 

Quadro 6 – Síntese das principais fases do federalismo brasileiro 

Tipo de 
Federalismo 

Papel dos entes federados Período 
Constituição 
relacionada 

Federalismo 
centrífugo 

Remete ao fortalecimento do poder do 
Estado-membro sobre o da União em 
que, na relação concentração-difusão 

do poder, prevalecem relações de larga 
autonomia dos Estados-membros. 

Velha República – com 
o poder hegemônico 
das oligarquias 
paulistas e mineiras, 
entre 1898-1930 e no 
período de 1946-1964. 

Constituição de 1891 – 
Federalismo dual 
(Estados e União) 

Federalismo 
centrípeto  
 

Inclina-se ao fortalecimento do poder 
da União em que, na relação 

concentração-difusão do poder, 
predominam relações de subordinação 

dentro do Estado Federal. 

Três fases: entre os 
anos 1930-1934, 1937-
1945 e 1964-1988. 

Constituições de 1937 e 
1967 – Centralizadora 

(União) 
 

Constituições de 1934 e 
1946 – Centralizadora 

(União) e Municipalista 

Federalismo 
de 
cooperação  
 

Busca um equilíbrio de poderes entre a 
União e os Estados-membros, 

estabelecendo laços de colaboração na 
distribuição das múltiplas 

competências por meio de atividades 
planejadas e articuladas entre si, 

objetivando fins comuns. 

Firmado em 1934, em 
1946 e é o registro 
jurídico forte da atual 
Constituição. 

 
Constituição de 1988 – 

Partilha do poder 

Fonte: elaborado a partir de Souza, C. (1992) e Cury (2010). 

Segundo Lassance (2012), o federalismo no Brasil seguiu um processo histórico 

sinuoso de estabilização e mudança, pontuado por crises demarcadas temporalmente por uma 

série de conjunturas críticas que ocasionaram tanto o alargamento quanto a restrição das 

competências da União.  

Esse quadro explicativo, que considera as diferentes possibilidades de concentração 

de poder no federalismo, é pertinente à análise dessa forma de organização do Estado no caso 

brasileiro. Considerando esse processo histórico, analisa-se a presença de forças políticas 

centralizadoras (centrípetas) e forças descentralizadoras (centrífugas) que devem ser 
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acomodadas para possibilitar a formação da nação federalista, estabilizando democraticamente 

as relações políticas territoriais (SOARES, 1998). Assim, fugindo de uma análise simplista 

desse movimento, Kugelmas (2001, p. 33) afirma que, “se há um movimento pendular, não há 

simetria nesse movimento”. Dito isso, conclui-se que realmente o Brasil transitou entre fases 

de um federalismo ora centrífugo, ora centrípeto, sendo necessário discutir, portanto, em que 

bases foram firmados o cenário e as características delineadas para o período que se configura 

como federalismo cooperativo, a partir da Constituição de 1988. 

 

3.2 Federalismo no Brasil pós Constituição de 1988: descentralização, autonomia e 

cooperação no dilema da coordenação federativa  

 

Para continuar discutindo o contexto e as especificidades que caracterizam o 

federalismo brasileiro, cabe lembrar que os elementos conceituais sobre a forma de organização 

federalista pressupõem a existência de arranjos institucionais e regras de decisão do governo 

central para incorporar interesses das unidades subnacionais, que variam de acordo com o grau 

em que fornecem poder de veto aos entes federados, além de um conjunto de atores com base 

territorial, cujas ideias e interesses variam muito em número e heterogeneidade. Ainda, implica 

a atribuição de responsabilidades políticas entre os diferentes níveis de governo, que se refletem 

tanto na formulação de políticas quanto na sua implementação (OBINGER; CASTLES; 

LEIBFRIED, 2005).  

A redemocratização do país marcou um novo momento no federalismo brasileiro, 

erguido sob a atuação das elites regionais, que foram essenciais para o desfecho da transição 

democrática, desde as eleições estaduais de 1982, passando pela vitória de Tancredo Neves no 

Colégio Eleitoral até chegar à Nova República e à Constituinte (ABRUCIO, 2005). O período 

da Nova República inicia-se com o retorno da atuação dos governadores, nos âmbitos político 

e administrativo, pois consolida-se seu poder de influência, tanto em seus estados quanto junto 

ao Governo Federal. Costa (2003, p. 79) ressalta que “a força política de cada estado sempre 

dependeu da habilidade de suas elites políticas em formar alianças com outras forças estaduais 

e protagonistas nacionais na esfera federal”. Ainda segundo o autor, a tão desejada 

democratização não teve um grande impacto nas relações intergovernamentais, pois 

permaneceu a disputa entre elites políticas estaduais que são contra ou a favor do Governo 

Federal. 



91 

 

 

Para complexificar ainda mais esse cenário, durante os anos 1980, os municípios 

também passaram a exercer pressão em prol de mais autonomia. A descentralização da gestão 

pública “nasceu na esteira da redemocratização política, no início dos anos 1980, e se 

consolidou como um dos princípios fundamentais na discussão constituinte acerca do novo 

formato institucional que as políticas sociais deveriam ter” (CARDOSO JR., 2011, p. 32). É 

importante destacar que, conforme argumenta Abrucio (2002, p. 143;152), nos países em que 

houve alteração da organização político-territorial, a descentralização tornou-se ainda mais 

relevante, como é o caso do Brasil, pois “influenciou a redemocratização do país, o redesenho 

da rede de proteção social e a reforma do Estado”, especialmente porque, ao agregar uma ampla 

e heterogênea coalizão de interesses, “o discurso descentralizador teria suas principais 

qualidades associadas à democratização do Poder público e à melhora do desempenho 

governamental”.   

A transição democrática teve como momento emblemático a Constituição de 1988, 

considerada um marco de descentralização federativa, fortalecendo-se a noção de associação 

entre descentralização e democratização (KUGELMAS, 2001). Aina segundo o autor, emergiu 

no Brasil um modelo singular, devido à peculiaridade de mencionar o município como ente 

federado no texto constitucional. O movimento municipalista, na visão de Affonso (1996), foi 

incentivado devido à descentralização tributária, que estabeleceu uma contradição entre a 

ampliação do espaço de liberdade política, incluindo a importância das eleições como forma de 

acesso e preservação do poder, e a dependência financeira de estados e municípios em relação 

ao Governo Federal. Ainda segundo o autor, a Constituição de 1988 não estabeleceu critérios 

para a criação de municípios, conferindo amplos poderes aos estados para legislarem sobre o 

assunto. Conforme explica Abrucio (2002), buscou-se, na história brasileira recente, 

democratizar o plano local mediante a descentralização que, embora enfrente um processo 

desigual na sua distribuição pelo país e tenha um longo caminho a percorrer, redundou em uma 

pressão sobre as antigas estruturas oligárquicas, conformando um fenômeno sem par na 

trajetória federativa brasileira. 

O federalismo brasileiro é reafirmado no art. 1º da Constituição Federal de 1988, a 

partir da “União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal” (BRASIL, 1988, 

n.p.), e a autonomia é garantida no art. 18, no qual se estabelece que a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil é compreendida pela União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos (BRASIL, 1988, n.p.). Conforme afirma 

Losada (2008, p. 6),  
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a autonomia política municipal ficou assegurada constitucionalmente pela eleição 
direta de prefeito e de vereadores para todos os municípios, pelo poder de se auto-
organizar na Lei Orgânica Municipal, pela capacidade de regulação e execução dos 
serviços públicos sob sua titularidade e pela competência de legislar sobre assuntos 
que lhe são reservados exclusivamente, em razão do interesse local, e ainda, nos 
demais casos, suplementarmente. 

A adoção da forma cooperativa possui a finalidade principal de prestigiar a 

descentralização na organização político-administrativa, dotando os níveis de governo de certa 

autonomia. No plano das políticas públicas, Abrucio (2010, p. 45) afirma que há cinco grandes 

pilares presentes na Constituição de 1988: 

a) busca da universalização das políticas, com o intuito de obter a garantia plena dos 

direitos sociais; 

b) democratização da gestão estatal, tanto no que se refere à participação no plano 

deliberativo, como no campo do controle do poder público;  

c) 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) descentralização, preferencialmente em prol da municipalização das políticas;  

e) preocupação com a interdependência federativa, na forma de medidas de combate 

à desigualdade, de preocupações em torno da cooperação intergovernamental e da 

definição de um raio importante de ações federais como agente nacional. 

Esses pilares são substanciais para a compreensão do pacto federativo, pois remetem 

ao cerne da discussão proposta aqui, uma vez que a educação, como direito social, deve ser 

garantida por todos os níveis de governo, independente das normas e padrões que sejam 

estabelecidos para tanto, mas considerando um formato mais descentralizado e interdependente 

que deve ser adotado. Em contrapartida, é necessário ter em mente que princípios jurídicos 

novos não encerram, por si mesmos, fundamentos antigos, arraigados na cultura do país. Por 

isso, é a partir da ação e da prática dos novos fundamentos que haverá a concretização dos 

princípios explicitados na Constituição Federal de 1988, com a perspectiva de que se 

minimizem possíveis retrocessos político-institucionais na continuidade da trajetória brasileira. 

Considerando a consolidação do governo local enquanto ente federado, verifica-se que 

a Constituição está pautada em um regime normativo e político, plural e descentralizado, no 

qual se encontram novos mecanismos de participação social com um modelo institucional 

cooperativo que amplia o número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões, exigindo um 

entendimento mútuo entre os entes federativos e a participação e supondo a abertura de novas 

arenas públicas de deliberação e mesmo de decisão (CURY, 2010). Essa concepção está de 
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acordo com o que Watts (2001) anuncia como sendo a característica definidora desse tipo de 

organização do Estado: nem o governo federal nem os entes subnacionais são 

constitucionalmente subordinados ao outro, pois cada nível de governo tem poderes definidos 

pela Constituição, e não por outro nível de governo, possuindo a capacidade de lidar 

diretamente com seus cidadãos no exercício dos seus poderes legislativos, executivo e 

tributário, e cada nível é eleito diretamente por seus cidadãos. 

Sobre a conjuntura brasileira da redemocratização, Affonso (1996, p. 5) afirma que 

“ocorreu primeiro nos governos subnacionais, com a eleição para governadores e prefeitos no 

início dos anos 80, e somente em 1988 chegou ao núcleo central do Estado, com a Assembleia 

Nacional Constituinte e, em 1989, com a eleição direta para presidente da República”. Portanto, 

segundo o autor, com a redemocratização, adveio uma identificação entre a luta contra o 

autoritarismo e a luta pela descentralização, mas esta não aconteceu por intermédio de um plano 

nacional, ao contrário, o Governo Federal manteve-se oposto a isso o quanto pôde29. Como 

consequência, a descentralização ocorreu de forma descoordenada, sem um projeto articulador.  

Em um estudo comparativo realizado no final da década de 1990, Stepan (1999) 

analisou em que medida diversas nações federalistas variam em um continuum que vai da alta 

restrição à ampliação do poder democrático (poder do demos30). O autor averiguou quatro 

variáveis: 

a) Variável 1: o grau de super-representação da Câmara Territorial – quanto maior é 

a super-representação dos estados menos populosos (e, consequentemente, a sub-

representação dos estados mais populosos), maior é o potencial restritivo do 

Senado. 

b) Variável 2: a “abrangência das políticas” formuladas pela Câmara Territorial –

quanto maior é a abrangência das políticas formuladas pela Câmara que representa 

o princípio territorial, maior é o seu potencial para limitar a competência legislativa 

da Câmara que representa o princípio da população. 

                                                           
29 “O avanço da descentralização encontrou a União numa postura defensiva. Ao perder recursos tributários na 
Constituição e se responsabilizar integralmente, num primeiro momento, pela estabilidade econômica, o Governo 
Federal procurou transformar a descentralização num jogo de mero repasse de funções, intitulado à época de 
‘operação desmonte’” (ABRUCIO, 2002, p. 193). 
30 O demos constraining e demos enabling são formas de federalismo democrático que restringem (constraining) 
ou ampliam (enabling) o poder do conjunto dos cidadãos da sociedade política (a dificuldade/facilidade em aprovar 
projetos e governar, respectivamente). O Brasil pode ser considerado um país no extremo da ponta do demos 
constraining, por se tratar de um federalismo altamente restritivo ao poder central; caracteriza-se por uma Câmara 
Alta (Senado) de baixíssima proporcionalidade e por uma Câmara Baixa (Câmara dos Deputados) igualmente 
desproporcional. Os eleitorados e os governadores que ajudam a enviar membros para a Câmara Alta têm suas 
próprias agendas e controlam recursos valorizados pelos senadores, os quais podem obstruir a aprovação de 
importantes reformas legislativas. 
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c) Variável 3: o grau em que a Constituição confere poder de elaborar políticas às 

unidades da federação – quanto maior é a extensão da competência para elaborar 

políticas que a Constituição retira da alçada legislativa do governo central, mais 

restrito fica o demos. 

d) Variável 4: o grau de nacionalização do sistema partidário em suas orientações e 

sistemas de incentivos – quanto mais disciplinados são os partidos políticos cujos 

sistemas de incentivos privilegiam os interesses do conjunto da sociedade em 

relação aos interesses locais e provinciais (principalmente no que diz respeito à 

indicação de candidatos), mais os partidos nacionais têm condições de atenuar as 

características inerentemente limitadoras do federalismo. 

Com base na avaliação de cada variável, Stepan (1999) teceu reflexões sobre diversos 

países, tais como Brasil, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Espanha, Bélgica, Índia, dentre 

outros. Buscando sistematizar a exposição das considerações trazidas pelo autor sobre o Brasil, 

optou-se por reuni-las em um quadro, incluindo mais alguns comentários após a ilustração 

(Quadro 7).  

 

Quadro 7 – Síntese das principais abordagens sobre Federalismo 

Variável Considerações sobre o Brasil 

Variável 1: O grau de 
super-representação da 

Câmara Territorial. 

Cada estado, independentemente de sua população, recebe um número igual de 
cadeiras no Senado (três no Brasil). 
Cada estado, independentemente de seu pequeno tamanho, recebe um “piso” de 
oito representantes na Câmara dos Deputados e nenhum estado, a despeito da 
extensão de sua população, pode receber mais do que o “teto” de setenta 
deputados. 

Variável 2: A 
“abrangência das 

políticas” formuladas 
pela Câmara Territorial. 

O Brasil possui simetria de poderes entre as duas casas do Legislativo. A Câmara 
Baixa tem mais poder na formulação de projetos que dispõem sobre matéria 
financeira; e a não ser que o Senado rejeite um projeto em sua totalidade, a 
Câmara dos Deputados pode modificar qualquer mudança introduzida pelo 
Senado, sem discussão. Não há nenhuma área de política que esteja fora da 
competência do Senado, e muitas das áreas-chave são de sua exclusiva 
prerrogativa (art. 52 da CF de 1988)31. 

Variável 3: O grau em 
que a Constituição 
confere poder de 

elaborar políticas às 
unidades da federação. 

O federalismo brasileiro é bastante restritivo. Uma quantidade grande de 
questões, tais como sistemas de aposentadoria, programas de desenvolvimento 
regional, fixação de percentuais da alocação de impostos à União, estados e 
municípios, e inúmeros outros itens estão definidos na Constituição de 1988. 
Assim, esses temas ficam excluídos do âmbito da legislação ordinária de decisão 
por maioria. 
Quanto à competência legislativa, presume-se que se a Constituição é omissa em 
relação a um assunto, a competência legislativa residual cabe às unidades da 
federação.  

                                                           
31 Stepan (1999) cita como exemplos: o Senado indica diretamente dois terços dos juízes responsáveis pela 
verificação das contas federais e tem o direito de rejeitar ou confirmar o terço restante. Cabe também 
exclusivamente ao Senado autorizar empréstimos externos tomados pelo governo federal e derrubar um parecer 
negativo do Banco Central. O Senado dispõe de competência exclusiva para aprovar os níveis de endividamento 
externo da administração federal. 
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Variável Considerações sobre o Brasil 

Variável 4: O grau de 
nacionalização do 

sistema partidário em 
suas orientações e 

sistemas de incentivos. 

Não há a nacionalização do sistema. Como o sistema político não tem um sistema 
de representação proporcional por lista aberta nem um distrito uninominal com 
eleições primárias, os candidatos financiam independentemente suas campanhas, 
e o sistema é presidencialista, então há muito poucos incentivos estruturais, ou 
de escolha racional, para se criar uma unidade partidária no plano nacional.  

Fonte: Stepan (1999). 

Sobre a variável 1, Stepan (1999) explicita que o menor estado brasileiro, em 1991, 

era Roraima, e o maior era São Paulo. Se houvesse uma perfeita proporcionalidade no Brasil, 

Roraima teria um deputado, e São Paulo teria perto de 115, mas Roraima elege oito deputados, 

e São Paulo, apenas 70. O autor afirma que a interação das variáveis 1 e 2 implica que os estados 

que representam apenas 13% de todo o eleitorado têm 51% dos votos no Senado. Essa discussão 

estabelecida por Stepan (1999) sobre a super-representação da Câmara Territorial, embora 

coerente, não indica haver um posicionamento firmado no sentido de que deveria prevalecer a 

proporção numérica entre densidade populacional e quantidade de representantes, pois, 

utilizando o exemplo do autor, se Roraima tivesse apenas um deputado, certamente sua força 

política estaria enfraquecida face ao poder que seria conferido a São Paulo, conduzindo as 

relações intergovernamentais a possíveis inflexões que agravariam ainda mais as assimetrias 

regionais brasileiras. Nesse sentido, Oliveira, R. e Sousa (2010, p. 19) afirmam: 

Temos um arranjo federativo que permite disponibilizar a um cidadão de São Paulo, 
na forma de impostos, mais recursos do que para um cidadão da região Nordeste, mas 
o voto deste último na composição das casas legislativas nacionais vale mais do que 
o daquele. O arranjo confere a supremacia econômica a São Paulo e, em alguma 
medida, ao Sudeste, e a supremacia legislativa aos estados menores e mais pobres. Se 
a troca é justa, não se perguntou ao cidadão brasileiro a respeito. Foi um arranjo das 
elites nacionais. Corrigir a distorção, ainda que defensável, é complexa tarefa política, 
até o momento sem qualquer perspectiva de sucesso. 

No caso da variável 2, Rocha (2013) acrescenta que, como a Constituição é mais 

explícita sobre a distribuição de poderes e funções, o potencial de disputas entre os entes é 

menor. Assim, o Supremo Tribunal Federal, que arbrita sobre os conflitos federativos, intervém 

menos sobre estas matérias, tendo em vista que há um consenso inicial significativamente maior 

sobre a distribuição territorial de poder. 

Com relação à variável 3, Stepan (1999) alerta que é uma variável muito complexa, 

pois se constitui de três elementos analiticamente distintos, mas com estreita relação entre si. O 

primeiro refere-se ao volume das questões legislativas definidas na Constituição dos países, que 

exige maiorias excepcionais para sua aprovação. O segundo diz respeito aos poderes que a 

Constituição confere às unidades e ao centro da federação. O terceiro está relacionado com a 

possibilidade de se presumir, na eventualidade de a Constituição ser omissa quanto a uma 
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determinada questão, que o poder residual para legislar deve competir ao centro ou às unidades 

da federação. 

Conforme determina a Constituição brasileira de 1988, a quantidade mínima de votos 

necessários para obstruir a votação de qualquer lei corresponde ao número de votos contra por 

parte dos senadores, representando 8% do eleitorado brasileiro (STEPAN, 1999). Ainda 

segundo o autor, a situação brasileira é um “equilíbrio induzido pela estrutura”: dado que todos 

os jogadores conhecem o potencial de obstrução de uma pequena minoria, muitas medidas que 

poderiam contar com o apoio de uma maioria do Congresso e da opinião pública são retiradas 

da agenda. 

A interação das variáveis 1, 2 e 3, no Brasil, cria um potencial de obstrução das 

preferências da maioria e coloca o Brasil na extremidade final do continuum, ou seja, mais 

restritivo do poder da maioria. Sobre a variável 4, Stepan (1999) argumenta que, no Brasil, o 

fato de que, durante o processo de transição democrática, as eleições diretas para governador 

foram realizadas em 1982, mas apenas em 1989 para presidente da República, contribuiu para 

a natureza restritiva do poder democrático e do poder central da Constituição de 1988, bem 

como para o aumento da descentralização dos recursos fiscais brasileiros, mas não colocou em 

perigo a unidade territorial do país. 

A análise de Stepan (1999) sobre o caso brasileiro torna-se oportuna para a discussão 

do federalismo no Brasil, pois permite perceber que ainda há muito a avançar na construção de 

uma nação em que prevaleça uma soberania compartilhada, que garanta a combinação entre 

autonomia e interdependência dos entes. De um lado, Elazar (2011) defende que o pacto 

federativo representa a composição de uma parceria em que se procede um compartilhamento 

matricial de poderes entre os governos subnacionais e a esfera central e não a concentração da 

soberania em apenas um ente. Por outro lado, Stepan (1999) alerta que os sistemas democráticos 

federativos podem variar significativamente em uma grande quantidade de práticas e regras 

decisórias contidas na Constituição que contrariam o princípio democrático de “uma pessoa, 

um voto”. Sobre essa perspectiva, cabe destacar o que Arretche (2012, p. 151) argumenta:                  

“a autonomia decisória dos governos subnacionais pode ser fortemente restringida, mesmo em 

estados federativos, por diferentes mecanismos institucionais, tais como obrigações 

constitucionais e a legislação nacional”. 

Deve-se acrescentar que o regime republicano no Brasil – exceto durante os períodos 

autoritários – tem sido marcado por duas características gerais: primeiro, por um sistema 

presidencialista forte, com interferência direta no funcionamento do Poder Legislativo, sistema 

eleitoral proporcional com lista aberta e multipartidarismo, intensa participação da coalizão 
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parlamentar na composição do governo (ministérios, secretarias, autarquias e empresas 

públicas); e segundo, um sistema federativo que confere autonomia constitucional para os 

estados e municípios, com forte presença de interesses regionais e estaduais no processo 

decisório, tanto no Poder Executivo como no Legislativo (COSTA, 2005).  

A Constituição Federal de 1988 optou por um federalismo cooperativo. De fato, no 

terreno das políticas sociais, a Constituição foi pensada para ultrapassar o sistema hierárquico 

ou dualista, comumente centralizado, e as representações de federalismo centrífugo e centrípeto  

(CURY, 2010), por isso propôs uma idealização de federalismo cooperativo, com um sistema 

marcadamente descentralizado, caracterizado pela existência de funções compartilhadas entre 

as esferas de governo, dentro de limites expressos, reconhecendo a dignidade e a sua autonomia 

própria, e também pelo fim de padrões de autoridade e responsabilidade claramente delimitados 

(ALMEIDA, 2001; CURY, 2010). Argumenta-se que a descentralização, ao aproximar os 

formuladores de políticas públicas de seus implementadores, e, sobretudo, estes dois dos 

cidadãos, melhoraria o fluxo de informações e a possibilidade de avaliação da qualidade da 

gestão pública (ABRUCIO, 2002). 

A descentralização política refere-se à “dispersão do poder decisório, ou seja, à efetiva 

capacidade das instâncias políticas subnacionais e de seus eleitores de tomarem decisões sobre 

seus governantes, suas políticas públicas e sobre a alocação de recursos tributários” (SOUZA, 

C., 2008, p. 39). Ainda segundo a autora, as dimensões mais importantes são assumidas em três 

frentes: a política, que transfere autoridade para atores subnacionais; a fiscal, que implica o 

aumento dos recursos e da capacidade decisória sobre sua aplicação, e a administrativa, que se 

refere ao deslocamento do eixo de responsabilidade pela elaboração e/ou implementação de 

políticas, sejam elas financiadas ou não por outras esferas.  

Especialmente no âmbito administrativo, um dos efeitos da descentralização é 

percebido por meio da desconcentração, a qual consiste na transferência da responsabilidade de 

execução dos serviços públicos para unidades fisicamente descentralizadas (ARRETCHE, 

2012). Problematizando que a desconcentração de funções ocorre em diversas áreas, em 

decorrência da peculiaridade de cada política pública, Abrucio (2002, p. 155) argumenta que 

Os possíveis ganhos de eficiência resultantes da desconcentração das atribuições não 
são alcançados caso faltem recursos suficientes às administrações locais, ou se estas 
deixarem de exercer sua autoridade tributária. O repasse das funções antes 
centralizadas só alcança plenamente seus objetivos quando acoplado à existência ou 
à montagem gradativa de boas estruturas gerenciais nos níveis inferiores. Obviamente 
que a grande concentração de tarefas nas mãos do Governo Central é prejudicial à 
eficiência, porém, a manutenção de padrões arcaicos de governança no plano local, 
além de reduzir a efetividade da ação estatal, desmoraliza a descentralização, podendo 
até incentivar propostas demagógicas de (re)centralização e paternalismo. 
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Destaca-se, portanto, que a existência de recursos e de autonomia para exercer o poder 

decisório nas mais diversas áreas da gestão pública constituem-se dois atributos importantes 

dos processos de descentralização e desconcentração, influenciando os resultados das políticas 

sociais implementadas em nível local. Em vista isso, Arretche (2012, p. 146) explica que 

existem distinções entre os significados de centralização, afirmando, também, que o Estado 

“dotou a União de autoridade normativa e capacidade de gasto que lhe permite afetar 

decisivamente a agenda dos governos subnacionais, a despeito da descentralização política, 

fiscal e de competências adotada a partir de Constituição de 1988”. Assim, o problema da 

descentralização é que esta implica a existência de autoridade de um governo central, podendo 

descentralizar e recentralizar novamente, se quiser (ELAZAR, 2011). 

Mais um elemento que caracteriza a descentralização no Brasil está vinculado a 

associá-la à municipalização, constituindo “um modelo no qual, cada município, independente 

de suas diferenças, deveria assumir todo o rol de políticas públicas que cabem a esse ente 

federativo” (ABRUCIO, 2001, p. 102). A descentralização das políticas públicas para estados 

e municípios, que passaram a ser provedores de serviços sociais, não se constitui tarefa fácil. 

Considerando que a construção de uma nação federativa é regida pela condicionante da 

heterogeneidade (marca do federalismo brasileiro), surge a necessidade da coordenação das 

ações. Deve-se observar que o Brasil é marcado por uma grande disparidade na distribuição de 

terra e população entre seus estados, resultando em uma complexa estratificação dos estados 

em termos de importância econômica e demográfica (COSTA, 2003). As dificuldades são 

também acentuadas pelas desigualdades de capacidades administrativa, técnica e financeira dos 

estados e municípios, conforme anuncia Rocha (2013). Superar os problemas estabelecidos com 

a implantação de um processo descentralizador alia-se a ponderar assuntos importantes, como 

“a constituição de um sólido pacto nacional, o ataque às desigualdades regionais, a criação de 

um ambiente contrário à competição predatória entre os entes governamentais, a montagem de 

boas estruturas administrativas no plano subnacional e a democratização dos governos locais” 

(ABRUCIO, 2002, p. 153). 

Decorre dessas especificidades a necessidade de novos arranjos políticos, arraigados 

na descentralização, e com uma grande diversidade de competências conjuntas entre os entes 

federados, que lhes impõem esforços comuns (DOURADO, 2013). É certo que, apesar de se 

declarar a igualdade entre os entes federados na Constituição, na realidade, não existe plena 

igualdade nem no Brasil, nem em outras nações federalistas. Tanto isso é verdade que 

Morduchowiez e Arango (2010) declaram a impossibilidade de se encontrar um Estado 

federativo em que, além da declaração formal de igualdade jurídica entre as partes exista, 
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também, plena igualdade sociocultural e econômica, mesmo compartilhando algumas 

coordenadas básicas a respeito. 

A CF de 1988 (BRASIL, 1988) está firmada como marco jurídico essencial à 

formalização do pacto federativo, denominado cooperativo, pois reúne e, ao mesmo tempo, 

garante a autonomia de União, estados, Distrito Federal e municípios (art. 18), com 

competências privativas da União (art. 22), comuns aos entes (art. 23) e concorrentes entre os 

entes federados (art. 24). Buscando compreender esse cenário, Dourado (2013, p. 765) afirma 

que a “autonomia vai sendo delineada, nos termos da CF, pelo estabelecimento de competências 

privativas, comuns, concorrentes, que possibilitam os elementos para compreender a República 

Federativa brasileira, ao tempo em que afirmam o necessário equilíbrio entre os entes”. 

Estruturou-se um sistema complexo em que os entes precisam interagir para atuar 

cooperativamente, interligando as ações nas três esferas de poder público: federal, estadual e 

municipal. 

É preciso insistir no fato de que, muito embora seja possível discutir o cenário em que 

o federalismo se desenvolveu no Brasil, deve haver um significado para a autonomia que seja 

inconfundível. O pacto federativo assume como condição necessária a existência de autonomia. 

Mas, de que autonomia se está falando? Defende-se aqui que os espaços de poder sejam 

compartilhados entre os entes federados, sabendo-se que os limites são tênues, mas entendendo 

que a mesma é condição necessária para a efetivação da democracia federal. É por essa vertente 

que se mantém a unidade na diversidade, ou seja, resguardando a autonomia local. 

Não obstante, sabe-se que um contexto em que exista autonomia irrestrita dos entes 

não se configura como federalismo cooperativo (ainda que se encontrem elementos de 

competição). Portanto, a autonomia preconizada pelo federalismo cooperativo é aquela que 

coexiste com a interdependência entre os entes. Nas palavras de Dourado (2013), essa reflexão 

leva à concepção de autonomia regulada, entendida como algo que não é sinônimo de soberania, 

mas resultante da efetivação de bases de convergência delimitadas pela articulação entre as 

competências privativas, comuns e concorrentes. Cabe lembrar que as características 

específicas de cada federação refletem as tradições institucionais locais, significando que a 

autonomia política reside na forma como é constituído o governo nos níveis subnacionais e nas 

suas relações com o governo central (ANDERSON, 2009; SOARES, 1998).  

Analisando a trajetória brasileira, compreende-se que não existiu um cenário 

padronizado para a concessão de autonomia, mas prevaleceu o contexto heterogêneo, com 

alguns estados com maior influência e poder do que outros. As instituições não podem 

determinar, isoladamente, os resultados da política. Nesses termos, Pierson (1995) problematiza 
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que muito embora as “regras do jogo” sejam de enorme importância, também são essenciais a 

identidade, os interesses e os recursos dos “jogadores”, pois os resultados das políticas 

dependem da interação desses fatores, ao invés de serem ditadas por instituições isoladamente32. 

Se as discussões aqui construídas perpassam a concepção de uma concepção 

cooperativa de federalismo para o Brasil após a CF de 1988, as relações intergovernamentais 

que concebem as noções de autonomia, cooperação e interdependência entre as partes estariam 

voltadas para o modelo de Autoridade Sobreposta (ou interdependente) desenhado por Wright 

(1978). Retomando suas principais características, haveria: entes federados com tomada de 

decisão simultânea; áreas exclusivas de autonomia de jurisdição única são reduzidas; e um 

padrão de autoridade em que prevalece a negociação. No entanto, questiona-se: considerando a 

instituição de competências privativas (apenas da União), comuns e concorrentes estabelecidas 

na Constituição de 1988, é possível dizer que o Brasil vivencia um padrão de relações 

intergovernamentais interdependentes?  

Argumenta-se que o sistema de repartição de competências constitui-se de modo 

complexo, uma vez que procura conjugar a forma horizontal com a forma vertical, o que 

potencializa os conflitos entre leis editadas nos âmbitos estadual e federal, mesmo que se 

busque na competência privativa da União uma maneira de atribuir competências que inibam a 

concorrência (BARACHO JUNIOR, 2007). Nesse caso, cabe lembrar o que Watts (2006) 

explicita: dentro das relações entre os governos, a competição é um fator inevitável, pois é o 

resultado natural da dinâmica das relações intergovernamentais dentro de um único sistema 

político, levando a áreas de sobreposição e interpenetração que devem ser gerenciadas para que 

a interdependência se desenvolva de forma eficaz. Nos termos de Arretche (2004, p. 22), “a 

forma como estão estruturadas as relações federativas nas políticas específicas afeta as 

estratégias possíveis para coordenação vertical das políticas nacionais”.  

Considerando que as principais condicionantes das nações federalistas são a existência 

de heterogeneidades e de diversidade, as quais levam à divisão de poderes por intermédio de 

unidades territoriais, compreende-se que, notoriamente, haverá consequências no 

desdobramento do federalismo que culminarão em situações de sobreposição de ações e 

interpenetração de áreas de poder. Pierson (1995) relaciona três implicações para a existência 

de um ambiente heterogêneo em nações federativas: as circunstâncias modificadas dos 

interesses da sociedade, o papel proeminente das unidades constituintes como formuladores de 

políticas autônomas e a prevalência de dilemas associados à tomada de decisão compartilhada. 

                                                           
32 Pierson (1995, p. 463) utiliza a expressão “rules of the game” para explicar que o contexto institucional 
influencia as opções disponíveis para os atores sociais, ditos como “players”, ou seja, “jogadores”. 
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Ainda que as atribuições relativas à execução das políticas públicas possam ser 

descentralizadas, é possível que, ao mesmo tempo, os governos subnacionais estejam sujeitos 

a uma série de regulamentações nacionais que limitam sua autonomia tanto sobre sua forma de 

gasto quanto sobre a implementação das políticas sobre sua competência (ARRETCHE, 2012). 

É nesse sentido que Dourado (2013, p. 763) diz: “as bases da cooperação implicam, portanto, 

garantir as prerrogativas de autonomia dos entes federados e, paradoxalmente, a necessidade de 

mecanismos regulatórios direcionados ao bem-estar nacional”, remontando para a necessidade 

de coordenação das ações.  

A coordenação federativa é necessária porque existem diversas variáveis que 

comprometem a dinâmica dos arranjos federativos. Conforme preleciona Abrucio (2005, p. 44), 

“para garantir a coordenação entre os níveis de governo, as federações devem, primeiramente, 

equilibrar as formas de cooperação e competição existentes, levando em conta que o 

federalismo é intrinsecamente conflitivo”. Pierson (1995) discutiu esses aspectos, afirmando 

que o funcionamento dos sistemas federais claramente tem implicações para o poder político 

de grupos econômicos, suas escolhas de parceiros de coalizão e suas atitudes em relação à 

atividade política por cada nível de governo33. Ainda segundo o autor, em sistemas federais, as 

autoridades do nível central coexistem com autoridades das unidades constituintes, levando à 

possibilidade de competição entre eles, de busca por projetos independentes, cujos propósitos 

se chocam, ou de cooperação para alcançar fins que não poderiam ser obtidos isoladamente.  

Essa situação faz emergir uma tensão salutar entre a ação dos entes federados, 

perpassando a coordenação das políticas nacionais e pelos processos de descentralização 

(DOURADO, 2013). Em uma análise crítica sobre a condução da coordenação 

intergovernamental no Brasil na Era do Real (pós 1994), Abrucio (2001) afirma que não houve 

fóruns nem mecanismos de debates e deliberação que envolvessem todos os níveis de governo, 

o que poderia levar a sucessos passageiros, dado que a falta de institucionalização das RIG 

enfraquece a legitimidade política. Andrade, E. e Gomes, A. (2012) asseguram que, como não 

existiu uma coordenação federal das ações que deveriam ser pactuadas entre as esferas 

administrativas, incorreu limite à materialização do federalismo cooperativo, que se torna ainda 

mais indispensável com a ascensão dos municípios ao status de entes autônomos. 

                                                           
33 Pierson (1995) traz em seu estudo diversas considerações sobre as variáveis que interferem no funcionamento 
das nações federativas. Segundo o autor, nos casos em que os projetos políticos e os sistemas de tomada de decisão 
são multicamadas, a fragmentação institucional assume grande importância no desenvolvimento do estado de bem-
estar social. Para ele, determinados grupos são capazes de impor a sua preferência por uma solução descentralizada 
e parcialmente desregulamentada. 
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Embora as ações articuladas envolvendo algum grau de cooperação entre as unidades 

constituintes possam ocorrer tanto nas relações verticais quanto nas horizontais, percebe-se que 

essa cooperação dificilmente surge de forma espontânea, demandando a existência de diferentes 

mecanismos de coordenação no âmbito das políticas públicas (ABRUCIO; SANO, 2013). Uma 

característica distintiva dos sistemas federais é a presença de um conjunto de atores 

institucionais – as unidades constituintes – que poderão promulgar suas próprias políticas e 

influenciar o caráter das ações de autoridade central (PIERSON, 1995). 

A coordenação das ações pressupõe a existência de arenas de competências, que, 

apesar de estarem definidas na Constituição de 1988 (privativas, comuns e concorrentes), não 

deixam claro o modo como sua execução será coordenada, cabendo aos entes as definições 

sobre o assunto. A interação entre os níveis governamentais envolve mais do que conflito de 

“soma zero”34, mas também, ao invés de ser vista como um simples cabo-de-guerra pelo 

controle de programas sociais, a interação entre os entes implica uma mistura complexa de 

competição, cooperação e acomodação (PIERSON, 1995).  

Considerando-se arranjos envolvendo diferentes governos, verifica-se que a 

construção da cooperação passa pela criação de arenas de arbitragem e de decisão conjunta 

(espaços de barganha), seja verticalmente ou horizontalmente (ABRUCIO; SANO, 2013). No 

dilema do shared decision making, a tomada de decisão conjunta pode levar a arranjos políticos 

complexos e muitas vezes insatisfatórios. Por isso, segundo Pierson (1995), as unidades 

constituintes podem empregar várias estratégias para contornar arranjos que achem 

problemáticos. O autor também afirma que o funcionamento de um sistema federal modifica as 

preferências políticas, estratégias potenciais e influência de grupos sociais, introduz novos e 

importantes atores institucionais e cria uma série de dilemas distintos para os decisores 

políticos.  

Wright (1978) acrescenta que os funcionários são contratados autonomamente pelos 

entes federados e são gerenciados de forma diversificada em suas respectivas tarefas, em 

conformidade com as leis nacionais ou estaduais. Tendo em vista essa possibilidade, é 

necessário salientar que “as distintas unidades da Federação possuem autonomia para elaborar 

suas próprias políticas públicas e podem surgir áreas com sobreposição ou ausência de ações, 

o que torna importante a criação de mecanismos de coordenação” (ABRUCIO; SANO, 2013, 

                                                           
34 O autor utiliza as expressões “zero-sum” e “positiv-sum” para indicar que as relações intergovernamentais 
exigem mais do que a simples neutralidade de conflitos de “soma zero” e sim esforços de todas as partes para 
gerarem iniciativas de “soma positiva” (PIERSON, 1995, p. 458). 
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p. 34). Assim, cada ente possui um modelo próprio de gestão, mas também compartilhará 

iniciativas com os demais entes, a partir da sobreposição de algumas ações. 

A coordenação das ações supõe uma articulação nacional e conjunta, havendo uma 

importante atuação da União como coordenadora, mas também com a prevalência da autonomia 

dos governos subnacionais. Nas palavras de Abrucio (2010, p. 49), 

sua adoção significa sair da dicotomia entre centralização e descentralização, que leva 
mais ao jogo do cabo de guerra do que a práticas colaborativas que respeitam a 
autonomia dos entes, sem perder de vista as necessidades nacionais de uma federação. 
Além disso, a visão coordenadora que vem se instalando em várias políticas públicas 
não significa dar poder à União para se voltar ao modelo centralizador anterior. Ao 
contrário, na atual situação vigora, em maior ou menor medida, uma negociação mais 
constante com estados e municípios mais autônomos, tanto na elaboração quanto na 
implementação dos programas governamentais, de modo que toda ação federal tem 
de levar isso em conta. 

Sabe-se que construir práticas de cooperação envolve situações de autoridade 

interdependente, no qual a barganha é o principal padrão de relações intergovernamentais. 

Nesse sentido, Abrucio (2005) sugere a realização por meio de regras legais que conduzam os 

atores no compartilhamento de decisões e tarefas, além da existência de fóruns federativos com 

a participação dos próprios entes ou que eles possam acionar na defesa de seus direitos, como 

as cortes constitucionais. Retomando os aspectos que Watts (2006) observa para que haja uma 

cooperação eficaz, deve-se considerar: a criação de estruturas e processos intergovernamentais, 

que facilitem a consulta, a coordenação e a tomada de decisão conjunta entre os governos, e o 

desenvolvimento intragovernamental de estruturas e processos que permitam a coordenação de 

suas relações com outros entes, de modo a participarem efetivamente dessas interações. 

Abrucio (2001) conclui que é preciso alterar a forma de funcionamento do federalismo 

brasileiro, buscando uma autonomia que seja mais republicana, uma interdependência menos 

centralizadora, além de incentivar a competição como sinônimo de controle mútuo do poder e 

construir instrumentos efetivos de cooperação vertical e horizontal. Segundo Losada (2008), 

deve-se considerar também a necessidade de desenvolvimento de novas soluções para enfrentar 

a heterogeneidade dos municípios brasileiros, bem como sua reduzida capacidade técnico-

administrativa e financeira, especialmente dos pequenos municípios. Portanto, constituir uma 

cultura política fundamentada no respeito mútuo e na negociação no plano intergovernamental 

configura-se como agenda premente das políticas sociais no Brasil. 

Para que se possa concretizar o federalismo cooperativo sob uma coordenação 

nacional efetiva, é necessário, em primeiro lugar, apreender as raízes históricas que criam a 

natural tensão existente nos arranjos federativos, a saber, tensões entre unidade e diversidade, 

união e autonomia, cooperação e concorrência, centralização e descentralização. Em seguida, 
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deve-se buscar compreender o tipo de heterogeneidade existente para traçar possíveis e distintos 

arranjos que possam resolver essas tensões, minando as diversidades para manter a unidade do 

Estado nacional. 

Existe, no Brasil, uma grande conjugação de esforços no sentido da manutenção da 

unidade e da definição de uma identidade nacional. Reduzir os efeitos das heterogeneidades 

brasileiras é tarefa premente dos governos, a partir de políticas de Estado que, gradativamente, 

superem as desigualdades regionais. Isso permite afirmar que a coordenação federativa no 

Brasil deve reunir políticas sociais de combate às desigualdades, considerando, de um lado, a 

capacidade político-administrativa de cada estado e município, para prestar assistência aos entes 

que dela necessitem, e, de outro lado, a diversidade de interesses da sociedade.  

Com efeito, ficou evidenciado que os dilemas associados à tomada de decisão 

compartilhada continuam na agenda das políticas públicas dos entes federados, em todas as 

esferas. Seria oportuno que o Governo Federal incluísse na agenda das políticas públicas o 

desenvolvimento de um conjunto de iniciativas que pudesse balizar a capacidade institucional 

e político-administrativa dos entes para que, em maior ou menor medida, cada um usufruísse 

das concepções relacionadas à cooperação, autonomia e descentralização conforme sua 

necessidade. 

 

3.3 Federalismo e Educação: o espaço do município no regime de colaboração  

 

As discussões sobre a trajetória do federalismo brasileiro conduzem ao entendimento 

de que o movimento em direção à descentralização envolveu também os direitos sociais. O 

acesso à educação básica foi firmado mediante a municipalização da educação, cujo processo 

de descentralização intergovernamental diz respeito ao ensino fundamental e à educação 

infantil. A busca pela municipalização da educação começa a se firmar já na década de 1970, 

com o programa Pró-Município criado pelo MEC, que propunha a organização da gestão 

municipal para a consolidação da descentralização (MARTINS, 2011).   

Com o avanço da redemocratização e de sua consolidação ao longo dos anos 1980, os 

atores políticos mobilizaram-se em prol de práticas de gestão descentralizadas como um dos 

pré-requisitos essenciais para o aprofundamento e o aperfeiçoamento democrático, incluindo 

os direitos sociais (CASTRO, J.; DUARTE, 2008). Ainda segundo os autores, a 

municipalização das políticas educacionais aparece com maior vigor, uma vez que foi o 

caminho encontrado pelos próprios representantes das administrações para a manutenção do 
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poder, os quais priorizaram a negociação direta com os municípios, tangenciando a instância 

de poder dos gestores estaduais. Tal situação é agravada com a Constituição de 1988, ao 

incorporar o município como ente federativo, “evidenciando-se descompasso entre os recursos 

disponibilizados a cada um e suas responsabilidades na oferta educacional, mesmo 

considerando-se os mecanismos de transferências intergovernamentais” (OLIVERA, R.; 

SOUSA, 2010, p. 17). Conforme problematiza Abrucio (2010, p. 61), a municipalização ficou 

“vinculada às negociações políticas entre os estados e municípios, sem que houvesse uma arena 

institucional para isso e/ou critérios claros de repasse de funções, de modo que este processo 

dependeu muito mais do jogo de poder federativo para além da política educacional em si”. 

Segundo o autor, não houve incentivos financeiros, gerenciais ou de democratização que 

direcionassem a relação entre os níveis de governo e sua necessária colaboração. 

As conquistas da descentralização não apagam os problemas dos governos locais 

brasileiros, especialmente nos assuntos relacionados à desigualdade de condições econômicas 

e administrativas, ao discurso do municipalismo autárquico35, aos resquícios ainda existentes 

tanto de uma cultura política como de instituições que dificultam a accountability democrática 

e ao padrão de relações intergovernamentais (ABRUCIO, 2002). Ainda segundo o autor, 

conformou-se uma ideologia segundo a qual os governos locais poderiam sozinhos resolver 

todos os dilemas de ação coletiva colocados às suas populações, porém ainda resistem casos de 

resquícios culturais e políticos antirrepublicanos no plano local, governados sob o registro 

oligárquico. Quanto às relações intergovernamentais, salienta o autor, não foi constituída uma 

coordenação capaz de potencializar a descentralização ao longo da redemocratização. 

Nesse sentido, a educação estará continuamente submetida aos empenhos políticos dos 

entes federados, pois representa um direito social fundamental, que está diretamente ligado aos 

interesses da população. A política social, portanto, é um instrumento de grande apelo político, 

pois os programas sociais apresentam-se como valiosas fontes de legitimidade de massa, 

mediante a ligação direta com o eleitorado – as autoridades governamentais podem reivindicar 

o voto para garantir a execução das políticas (PIERSON, 1995). Considerando que as 

demarcações entre os espaços de poder compartilhados pelos entes federados são tênues, 

                                                           
35 O municipalismo autárquico incentiva, em primeiro lugar, a “prefeiturização”, tornando os prefeitos atores por 
excelência do jogo local e intergovernamental. Cada qual defende seu município como uma unidade legítima e 
separada das demais, o que é uma miopia em relação aos problemas comuns em termos micro e macroregionais. 
Numa hipótese que constata maior perversidade neste fenômeno, o municipalismo autárquico se transforma numa 
plataforma de poder e ascensão a lideranças locais. Ao invés de uma visão cooperativa, predomina um jogo no 
qual os municípios concorrem entre si pelo dinheiro público de outros níveis de governo, lutam predatoriamente 
por investimentos privados e, ainda, muitas vezes repassam custos a outros entes, como é o caso de muitas 
prefeituras que compram ambulâncias para que seus moradores utilizem os hospitais de outros municípios, sem 
que seja feita uma cotização para pagar as despesas (ABRUCIO, 2002, p. 190). 
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mesmo previstos na Constituição, busca-se uma maior clareza no compartilhamento do poder, 

mantendo a interdependência entre os entes por meio de regras claras de atuação em cada nível 

de governo. 

Encontrar uma associação entre as bases conceituais do federalismo e a educação é 

fundamental para entender como tem se efetivado a cooperação por meio do pacto federativo, 

cooperação essa que se consubstancia em regime de colaboração. Araújo (2013) argumenta que, 

se a educação (assim como os demais direitos sociais) é responsabilidade do Estado, é preciso 

considerar sua forma de atuação em quatro aspectos: a organização político-administrativa, a 

distribuição territorial do poder, as relações com as unidades subnacionais e a distribuição de 

poderes e recursos financeiros para essas unidades. Tal atuação, segundo a autora, traz 

implicações diretas da implantação e implementação das políticas de ampliação do acesso e da 

permanência dos estudantes na escola, que constituem o direito à educação. 

Refletir sobre as políticas educacionais e seus desdobramentos na realidade brasileira 

requer compreender a complexidade da regulamentação do setor, bem como dos processos de 

organização e gestão nele envolvidos (DOURADO, 2013). Começando a analisar o teor da 

Constituição Federal de 1988, no que se refere ao direito à educação, no art. 6º está previsto 

que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho[...], na forma desta Constituição”. A 

Seção I do Capítulo III, que tem como tema a educação, dispõe no art. 205 que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade [...]” (BRASIL, 1988, n.p.), reconhecendo, assim, a educação como um direito 

fundamental, que exige do Estado iniciativas no sentido de garantia de sua efetivação, mas 

também fazendo um chamamento à participação da sociedade na promoção das ações. O art. 

206 revela uma série de princípios a serem seguidos em relação ao ensino: a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber, assim como o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, a gratuidade do ensino público, a gestão democrática e a garantia do padrão de 

qualidade constituem princípios basilares da educação (BRASIL, 1988). 

Na condição de direito público subjetivo, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

dever do Estado, conforme preconiza o art. 208, parágrafo 1º, da CF de 1988 (BRASIL, 1988). 

No entanto, o não oferecimento da educação por parte do Poder Público, implica na 

responsabilização da autoridade competente (art. 208, parágrafo 2º, BRASIL, 1988). Isso 

significa que a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais (art. 206, inciso IV, 

BRASIL, 1988), é um princípio educacional com força constitucional, o que revela a dimensão 

democrática da Constituição de 1988. 



107 

 

 

Considerando que o federalismo busca a proteção dos direitos da população mediante 

o alcance de objetivos coletivos que preservem a integridade dos partícipes (ELAZAR, 2011), 

entende-se que a educação se coaduna como direito social que deve ser afirmado nesse sentido. 

Com a educação, almeja-se o autogoverno dos indivíduos, para serem dotados de liberdade e 

capacidade de participar como cidadãos conscientes e críticos de uma sociedade de pessoas 

livres e iguais (CURY, 2010). Assim, a educação, juntamente com outras áreas estratégicas que 

visam ao alargamento dos direitos sociais, em uma perspectiva cidadã, deve efetivar-se por 

meio do federalismo cooperativo (DOURADO, 2013).  

Em uma nação federativa, a popularidade na prestação de serviços sociais torna-se 

uma fonte de conflito potencial entre os centros concorrentes de autoridade política (PIERSON, 

1995). Ainda segundo o autor, os debates envolvem mais o lócus de controle das políticas do 

que o conteúdo das políticas – enquanto os interesses sociais se preocupam com o lócus de 

controle precisamente porque este influencia o conteúdo das políticas; as autoridades do 

governo, por outro lado, se preocupam com o controle político independente do conteúdo (eles 

querem os benefícios políticos que podem ser obtidos mediante a legitimidade para a prestação 

social). Como direito social, a educação precisa ser analisada sob os dois enfoques, pois tanto 

importa discutir o conteúdo das políticas educacionais, como seu lócus de controle. 

Sendo assim, com a intenção de compreender qual o espaço do município no regime 

de colaboração, emergem desse cenário temas importantes que precisam ser debatidos: a 

colaboração enquanto regime, a organização da educação, a autonomia do município e o que 

há de subjacente à descentralização. O tratamento dessas temáticas transita, necessariamente, 

pelo entendimento de que a educação deve ser abordada como questão federativa e que dela 

devem emergir ações concretas para efetivar o federalismo cooperativo, razão pela qual optou-

se por um debate mais pormenorizado das mesmas, ao tempo em que se reconhece haver uma 

relação nítida de concatenação entre elas. 

A democratização do Estado passa por múltiplas dimensões, sendo uma delas a 

democratização das relações intergovernamentais, a qual supõe regras, critérios e 

procedimentos firmados em diferentes lócus da esfera pública (LUCE; FARENZENA, 2007). 

No âmbito da colaboração enquanto regime, discute-se que as regras institucionais dos sistemas 

federais têm implicações importantes para a formulação de políticas sociais, tais como: 

mudanças nas preferências políticas, estratégias e influência de atores sociais; o surgimento de 

novos atores políticos importantes (as unidades constituintes da federação) e um conjunto de 

dilemas ligados à partilha de autoridade entre os vários entes (PIERSON, 1995). São as 

instituições políticas que determinam, na visão do autor, as “regras do jogo” para as lutas 
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políticas, moldando a identidade dos grupos, suas escolhas de coalizão e seu poder de barganha, 

facilitando algumas estratégias políticas, mas também impedindo outras.  

Analisando as regras estabelecidas pela União, determinam-se as seguintes 

competências para os entes na área da educação, na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988, n.p.): 

a) Legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional – competência privativa 

da União (art. 22, inciso XXIV); 

b) Proporcionar os meios de acesso à educação – competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso V); 

c) Legislar concorrentemente sobre a educação – competência concorrente da União, 

estados e Distrito Federal (art. 24, inciso IX). 

A competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional visa ao fortalecimento da autonomia da União, criando-lhe uma área de atuação 

diferenciada e, ao mesmo tempo, delimitada, em relação às competências dos demais entes. Na 

área educacional, a união de interesses e a coordenação federativa são, portanto, essenciais para 

que se alcance o objetivo de uma educação pública, gratuita e universal para todos os cidadãos, 

como dever do Estado. 

O que torna o pacto federativo de difícil execução no âmbito das políticas educacionais 

está pautado justamente no art. 23 da CF de 1988, que prevê a cooperação entre os entes 

federados, trazendo, no entanto, no parágrafo único, a necessidade de fixação de leis 

complementares para sua efetivação – “Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006, BRASIL, 2006) – não pela possibilidade de serem concebidas 

leis complementares, pois o problema não está na CF de 1988, mas pelo fato de essas leis ainda 

não terem sido totalmente regulamentadas. Ou seja, o problema está em sua materialização. 

Para Fernandes e Gentilini (2014), apesar de a Constituição Federal de 1988 apresentar avanços 

em direitos sociais, estes foram atenuados pela falta de regulamentação de princípios básicos, 

apontando a fragilidade da estrutura política, econômica e social, os conflitos de interesses e a 

fragmentação das ações do Estado em torno das políticas públicas.  

Abrucio (2010, p. 61) considera que “a maior dificuldade federativa pós-constitucional 

foi a da implementação do regime de colaboração”. Existe uma contradição que merece 

destaque aqui: o pacto federativo em si, estabelecido por uma Constituição sancionada mediante 

os preceitos do federalismo cooperativo, não necessita, a priori, de outras leis para fazer valer 
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o princípio da coexistência da unidade na diversidade, ou seja, conforme afirma Stepan (1999), 

a Constituição escrita já é garantidora do pacto federativo, pois define as principais regras sobre 

competências, poderes e entrelaçamento entre os entes federativos, além de ser protetora dos 

direitos da minoria, do ponto de vista territorial. Porém, como na educação brasileira não há 

regras claras de atuação em cada nível de governo, desembocou-se no problema da 

“complexidade” na interdependência entre os entes, já alertada por Watts (2006), devendo-se 

buscar, tanto quanto possível, a flexibilidade e a adaptabilidade nessas relações. Sendo assim, 

é substancial afirmar que “a produção eficiente de políticas públicas requer um suficiente 

equacionamento do problema da distribuição do poder” (ROCHA, 2013, p. 60).  

O estabelecimento de arranjos institucionais e regras de decisão do governo 

compreendem uma série de disposições jurisdicionais (OBINGER; CASTLES; LEIBFRIED, 

2005), por isso considera-se que a maior expressão do pacto federativo na área educacional é o 

regime de colaboração, cuja demanda por regulamentação deve ser prioridade da agenda 

governamental, pois o estabelecimento dos processos institucionais para a organização das 

políticas públicas depende disso. Por essa razão, Werle (2006, p. 51) parte em defesa de uma 

“regulamentação que define modos de administrar a educação não na forma de delegação ou 

mera descentralização político-administrativa, mas numa perspectiva de cooperação, 

participação e supremacia do interesse público entre os diversos entes do Estado”. 

O art. 24 da CF de 1988 (BRASIL, 1988) remonta para a ocorrência de legislações de 

cunho concorrente, de dois tipos: uma geral e outra suplementar. A concorrência possui bases 

estabelecidas nos quatro parágrafos do artigo, deixando claro que a União atuará com as normas 

gerais (parágrafo 1º), mas isso não exclui a competência suplementar dos estados (parágrafo 

2º), embora as normas gerais da União suspendam a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário (parágrafo 4º). Ainda, caso a União não tenha legislado sobre determinado assunto, 

ou seja, caso as regras gerais não tenham sido estabelecidas, os estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (parágrafo 3º). Cabe lembrar que, nos casos 

em que haja uma ausência de legislação estadual suplementar, prevalecerá o poder da União 

nos assuntos da área educacional, enfraquecendo, de certa forma o pacto federativo. Nesse 

aspecto, conforme argumenta Dourado (2013, p. 766), o artigo “deslinda uma perspectiva e 

lógica política que se traduz num federalismo que se assenta em diretrizes e bases nacionais, 

sem prejuízo do papel de cada ente federado no tocante à sua autonomia”. O autor ainda 

esclarece que a descentralização no federalismo ocorre de maneira qualificada, ou seja, sendo 

determinada do governo federal para as unidades constituintes nas questões de competência 

própria ou sendo coordenadas no campo das prerrogativas comuns.  
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Por meio da repartição de competências assinaladas pela CF de 1988, visualiza-se a 

concretização do pacto federativo, externando a ação integrada das unidades federativas do 

Brasil para garantir o direito à educação, sem prevalência de um ente sobre o outro. Portanto, 

no âmbito do federalismo, a educação tem posição garantida na atuação de cada um dos níveis 

de governo, por intermédio da organização político-administrativa que prevê responsabilidades 

compartilhadas por todos os entes. 

Mediante a necessidade de estabelecimento de referências educacionais condizentes 

com a realidade do país, as diretrizes e bases da educação nacional foram estabelecidas na Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 199636 (BRASIL, 1996b), que define e regulariza a organização 

da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição de 198837 – sendo 

fundamentada no princípio do direito universal à educação, inseriu diversas mudanças em 

relação às leis anteriores, como, por exemplo, a inclusão da educação infantil (creches e pré-

escolas) como primeira etapa da educação básica. Segundo a LDB 9.394/96, a educação escolar 

compõe-se de dois níveis (art. 21), a educação básica (obrigatória e gratuita dos quatro aos 

dezessete anos de idade) e o ensino superior. A educação básica é organizada nas seguintes 

etapas (art. 21, BRASIL, 1996b): 

a) Educação Infantil: creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos) – art. 30 – 

é gratuita, mas obrigatória apenas na pré-escola (art. 4º), sendo de competência dos 

municípios (art. 11). 

b) Ensino Fundamental: anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano) 

– é obrigatório e gratuito (art. 4º), devendo ser oferecida com prioridade pelos 

municípios (art. 11). 

c) Ensino Médio: do 1º ao 3º ano (art. 35). É de responsabilidade dos estados (art. 

10), podendo ser técnico profissionalizante ou não (art. 36-A). 

                                                           
36 Na trajetória brasileira, essa é a segunda vez que a educação conta com uma Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação para regulamentar todos os seus níveis, pois a primeira LDB foi promulgada em 1961 (LDB 4024/61). 
37 O texto aprovado em 1996 é resultado de um longo debate, que durou cerca de oito anos (1988-1996), a partir 
da XI ANPED, entre duas propostas distintas. A primeira foi resultado de debates abertos com a sociedade, 
organizados pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sendo apresentada na Câmara dos Deputados. A 
segunda proposta foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correa em articulação 
com o poder executivo do MEC. A principal divergência era em relação ao papel do Estado na educação. Enquanto 
a proposta dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande preocupação com mecanismos de 
controle social do sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura de poder mais centralizada no 
governo. Apesar de conter alguns elementos levantados pelo primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima 
mais das ideias levantadas pelo segundo grupo, que contou com forte apoio do governo FHC nos últimos anos da 
tramitação. 
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O Ensino Superior é ministrado em instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas (art. 45), sendo competência da União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de 

ensino superior (art. 9º). 

Em se tratando do regime de colaboração e com a finalidade de garantir o direito à 

educação, o art. 211 da CF de 1988 (BRASIL, 1988) preconiza que a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios organizem seus sistemas de ensino em regime de colaboração, 

o qual também é designado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação38 (BRASIL, 1996b). 

Para Cury (2010), quando a LDB busca efetivar os grandes princípios e normas gerais da 

educação, atribui aos entes federativos políticas importantes, mas, se não houver uma união 

articulada e um regime fiscal e financeiro que fortaleça o pacto federativo, o alcance das 

políticas torna-se minimizado. Nesse contexto, a oferta educacional básica é compartilhada 

entre estados e municípios, uma das características da cooperação federativa na educação. Gerar 

esforços de uma “soma positiva” para definir responsabilidades entre os entes de maneira que 

melhor atenda às necessidades de muitas partes também é fundamental no federalismo 

(PIERSON, 1995).  

Sobre a distribuição de competências, está sedimentada mediante o regime de 

colaboração, pois, com a finalidade de garantir o direito à educação, o art. 211 da CF de 1988 

(BRASIL, 1988, n.p.), incluindo alterações promovidas por Emendas Constitucionais, 

preconiza que:  

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 4º 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

                                                           
38 A LDB 9394/96 faz referência ao termo regime de colaboração nos artigos 5º, 8º, 9º, 10 e 74, apresentando 
formas de colaboração entre todos os entes (art. 8º, 9º e 74), como também entre estados e municípios (art. 5º e 
10). 
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Observando o texto constitucional, verifica-se que datam de 1996 as primeiras 

alterações realizadas no marco normativo do art. 211 da CF, conferidas pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996, mas o artigo também foi alterado pelas Emendas nº 53, de 2006 

e nº 59, de 2009, as quais serão discutidas mais adiante (é possível conferir o texto anterior dos 

dispositivos, verificando as alterações, no Anexo 1). No contexto da redemocratização, destaca-

se que “o período após 1988 conclui processo histórico de democratização da educação, no 

sentido de ampliação do acesso” (OLIVEIRA, R.; SOUSA, 2010, p. 17), no qual ficou explícito, 

especialmente nos anos 1990, pela busca da universalização do ensino fundamental, que 

modifica profundamente o cenário educacional brasileiro.  

As reformas instituídas na última década do século XX, no que concerne às políticas 

públicas brasileiras, foram influenciadas pelos organismos internacionais, entre estes, o Banco 

Mundial (BM), o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). A Conferência Internacional de Jomtien, realizada em 1990, na Tailândia, 

sob a coordenação de organismos internacionais (UNESCO, Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – PNUD, Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e Banco 

Mundial), resultou na “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, a qual passou a 

orientar as políticas educativas. As transformações trazidas pelas reformas do Estado 

promulgaram ações que fazem aflorar cada vez mais as implicações do uso dos pressupostos 

do mercado na gestão pública e, em última análise, na educação que – conhecida como sinônimo 

de espaço qualitativo de discussão e participação – começa a ser influenciada por concepções 

provenientes da área econômica. Nesse contexto, os organismos multilaterais desempenharam 

um papel importante na reforma do Estado, direcionando o Governo Federal a procurar a 

eliminação do analfabetismo no país e a modernização por meio do alcance de organicidade na 

formulação de políticas educacionais, implementando novos modelos de gestão pautados, 

sobretudo, na descentralização, na mobilização social, na busca pela eficiência e pela qualidade.  

Especialmente na educação básica, as mudanças realizadas redefiniram sua estrutura, 

pois, tendo como expressão maior a LDB 9.394/96, as alterações na legislação educacional 

brasileira efetivaram essa nova reconfiguração (OLIVEIRA, D., 2011). Dentre outras medidas, 

cita-se como exemplos: a substituição do antigo Conselho Federal de Educação (CFE) pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que passou a ser subordinado ao Ministério da 

Educação; a reestruturação da educação escolar nos quesitos relativos à redefinição dos 

currículos por meio de Parâmetros Curriculares Nacionais, em substituição à estrutura anterior, 

que estabelecia a existência de currículos mínimos nacionais, à avaliação pelo incremento ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e depois o Exame Nacional de 



113 

 

 

Cursos (ENC), à gestão e ao seu financiamento pela criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 

(OLIVEIRA, R.; SOUSA, 2010; OLIVEIRA, D., 2011). 

Mediante a Emenda Constitucional nº 1439, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL, 

1996a), foram realizadas modificações nos arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal de 

1988 e dada nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), estipulando-se as funções redistributiva e supletiva da União40, estabelecidas por meio 

de assistência técnica e financeira a estados e municípios com o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O Fundef 

faz parte de rol das transferências diretas, também chamadas de legais ou constitucionais, que 

são os repasses determinados por lei ou pela Constituição, tendo sido sancionado pela Lei nº 

9.424, de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996c), que reorganizou a distribuição dos 

recursos destinados à educação. Expressando a prioridade no ensino fundamental em 

detrimento de outras etapas da educação básica, ficou patente, com esse dispositivo, a 

necessidade da educação brasileira de concentrar-se em erradicar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental. Cury (2010, p. 162), explica que 

sua estratégia implicava uma cooperação intergovernamental financeira e de recorte 
federativo, tendo como objetivo maior o acesso universal ao ensino fundamental. A 
coparticipação no financiamento do ensino fundamental, gratuito e obrigatório, tinha 
como regra a subvinculação a essa etapa da educação básica dos recursos já 
vinculados pela Constituição. Acrescente-se a isso a distribuição das competências. 
Com isso se pretendia também retirar o ensino fundamental de uma espécie de zona 
cinzenta quanto às competências e responsabilidades dos entes federativos no acesso 
a um direito próprio da cidadania. 

Oliveira, R. e Sousa (2010, p. 17) consideram que se estabeleceu “um critério mais 

razoável para a divisão dos recursos vinculados, de modo a que, minimamente, se articulassem 

aportes financeiros às respectivas responsabilidades”, mas também apregoam que essa divisão 

se deu com contradições, pois, ao definir como medida de equivalência um valor comum de 

gasto por aluno em cada estado, instituiu-se um mecanismo de redistribuição que retirava 

recursos de quem atendia relativamente menos e direcionava-os para quem atendia mais. Isso 

se deu porque, no caso do Fundef, a ideia de complementação da União atenderia aos estados 

                                                           
39 Oliveira, R. e Sousa (2010, p. 24-25) contextualizam o cenário político de criação do Fundef: “Em 1995, ao 
assumir o governo federal, Fernando Henrique Cardoso viu-se ante um dispositivo constitucional crucial para a 
educação que não era cumprido. Ao mesmo tempo, havia dois problemas a equacionar: o desequilíbrio existente 
em relação à maior ou menor presença dos diferentes governos estaduais e municipais no atendimento à demanda 
pelo ensino fundamental, expresso no atendimento desigual por parte de estados e municípios das diferentes 
regiões do país; e o atendimento à previsão constitucional de instituição de um piso salarial nacional para o 
magistério [...]. Para equacionar a questão, o governo propõe emenda à Constituição. 
40 Tais funções estão previstas na LDB 9.394/96 nos arts. 8º, 9º, 75 e 76. 
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cujo gasto per capita fosse menor que a média nacional, até que todos atingissem esse valor, 

contudo, funcionando como uma ação redutora da desigualdade entre os estados. 

Adrião e Garcia (2008) argumentam que, após o Fundef, os municípios assumiram um 

papel de destaque na oferta educacional brasileira, pois antes a autonomia de gestão da escola 

pública era considerada como simples medida relacionada à transferência de responsabilidade 

pela manutenção das escolas às comunidades locais. Nas palavras de Abrucio (2010, p. 63), “a 

lógica do ‘dinheiro segue a matrícula’ obrigou a uma maior responsabilização dos entes”41. 

Após a Constituição de 1988, a linha da descentralização efetivada por intermédio da 

municipalização ganhou novos contornos, visando, sobretudo, os locais em que a rede 

municipal não estivesse consolidada, o que significou, conforme assinala Farenzena (2012, p. 

187), “o crescimento proporcionalmente maior das redes municipais frente às redes estaduais, 

seja por municipalização de escolas estaduais, seja pelo estancamento da oferta estadual”.  

Em que pese esse novo cenário, cada município brasileiro vivencia uma realidade 

específica, enfrentando as especificidades de sua região. Tal situação levou a um descompasso 

no nível de importância dessas instâncias governamentais, dado que o processo de 

descentralização na área educacional desconsiderou os limites e heterogeneidades dos estados 

e municípios. Determinado então por fatores conjunturais em cada estado, culminou em um 

cenário desigual e heterogêneo que se instituiu na educação no Brasil. Segundo Cardoso Jr. 

(2011, p. 32), embora se tenha, com a descentralização, algumas experiências exitosas no ensino 

fundamental, “avançou-se quase que exclusivamente na descentralização do gasto, com 

transferência massiva das responsabilidades de implementação das ações a estados e 

municípios, os quais se viram em grande parte despreparados para tal assunção”42. 

Adicionalmente, discute-se que a descentralização também se materializa como um processo 

de desconcentração administrativa, caracterizado pela delegação de atribuições da 

administração central para agências subnacionais (ABRUCIO, 2002). Segundo Dourado (2007, 

p. 937), “o que ocorre é a transferência de competências de um ente federado para outro, 

                                                           
41 Outra análise que se pode ter dessa lógica de “dinheiro segue a matrícula”, instituída com o Fundef, remete à 
existência de um federalismo competitivo entre os entes, pois, uma vez vinculando a liberação de recursos 
financeiros ao número de alunos matriculados, incita-se a concorrência entre os mesmos, em uma corrida para a 
ampliação do atendimento. Tal constatação é corroborada pelo diagnóstico do Plano Estadual de Educação da 
Paraíba, PEE 2006-2015: “o modelo de financiamento do Fundef estimulou o espírito de disputa e concorrência 
por número de alunos no ensino fundamental, no âmbito dos Estados e dos Municípios” (PEE-PB, 2006). 
42 “O despreparo de que se fala é tão evidente que levou o atual governo, por meio da CGU, a investigar o uso dos 
recursos públicos de origem federal em municípios selecionados por amostragem, com resultados bastante 
desanimadores para a continuidade do processo de descentralização, que envolvem inúmeros casos de corrupção 
e malversação do dinheiro público pelas autoridades locais em cerca de 75% dos municípios investigados desde 
2003” (CARDOSO JR., 2011, p. 32). 



115 

 

 

resultando na manutenção de ações pontuais e focalizadas de apoio técnico e financeiro, em 

detrimento de ampla política de planejamento, financiamento e gestão da educação básica”. 

Com a prática do Fundef, Ferreira, E. (2014, p. 607) enfatiza que  

procurou-se instituir o regime de colaboração, em que a União participaria do esforço 
federativo para financiar a educação. Como sabido, a União não cumpriu a promessa 
de complementação financeira, cujo parâmetro foi estabelecido em função do valor 
mínimo a ser despendido por aluno em cada ano. Desse modo, com a ausência de um 
planejamento orgânico e de qualquer estratégia válida de favorecimento da integração 
sistêmica, a educação brasileira ficou sem cumprir o preceito constitucional que indica 
a necessidade de um regime colaborativo para a gestão das políticas públicas. 

Apesar de a União não ter cumprido sua parte, o Fundef desencadeou efeitos 

significativos nas regiões Norte e Nordeste, tendendo o sistema a universalizar o acesso e a 

reduzir as disparidades regionais (ABRUCIO, 2010; CURY, 2010). Os resultados só não foram 

maiores, na visão de Cury (2010), porque, como o foco do fundo era o ensino fundamental, 

desconsiderou a educação de jovens e adultos, a educação infantil e o ensino médio, bem como 

não contemplou a exigência dos planos de carreira. Contudo, “a experiência do Fundef, com 

seus avanços e limites, revela a possibilidade de um pacto federativo com um desenho de fato 

cooperativo e uma descentralização harmônica” (CURY, 2010, p. 162). Araújo (2013) destaca 

que, com o Fundef, se tentou resolver o problema da assimetria dentro dos municípios de um 

mesmo estado e, ao mesmo tempo, normatizar, ainda que de modo precário, formas de 

colaboração. E Martins (2011) aponta outro ponto positivo: o fato de ter introduzido um critério 

impessoal para a distribuição de recursos, afastando um pouco mais os traços clientelistas que 

permeiam as relações no Estado brasileiro. 

Os resultados positivos do Fundef, que permaneceu em vigor até o ano de 2006, 

tornaram-se evidentes, uma vez que o Governo Lula manteve boa parte de suas diretrizes na 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb). Com base no aprendizado que a experiência anterior 

proporcionou, a Emenda Constitucional nº 53, de 20 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), 

no contexto da substituição do Fundef pelo Fundeb, promoveu alguns avanços: diante do quadro 

de baixa qualidade da educação básica, passa a garantir investimentos da educação infantil ao 

ensino médio, tornando esse fundo de fato abrangente a toda a educação básica; representa uma 

significativa ampliação nos recursos complementares repassados pela União, em termos 

nominais, nos três primeiros anos de implementação, e definiu-a em percentual de 10% do total 

dos recursos dos fundos a partir do quarto ano de vigência43, de modo que não necessariamente 

                                                           
43 O aporte de recursos do Governo Federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões 
em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição 
total dos estados e municípios de todo o país. Fonte: http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb. 
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se atinja a média nacional. Conforme afirma Cury (2010, p. 163), o Fundeb tornou-se             

“uma nova política para corrigir os defeitos do Fundef e propiciar a abertura de formas de 

regime de cooperação federativa, abrindo-se para o conjunto da educação básica em suas etapas 

e modalidades”. Oliveira, R. e Sousa (2010) avaliam que o potencial do Fundeb de reduzir 

desigualdades é menor do que o do Fundef, ainda que sua abrangência, em termos de etapas e 

modalidades de ensino, seja maior, porém, os autores destacam uma mudança importante: a lei 

do Fundeb está sendo cumprida, isto é, mesmo com uma concepção equalizadora mais tímida 

que a do Fundef, na prática, tem representado maior aporte de recursos por parte da União ao 

ensino básico.  

O Fundeb foi regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007f), com vigência 

estabelecida para o período 2007-2020. A lei ordinária define, dentre outros aspectos, os fatores 

de diferenciação para a distribuição dos recursos segundo as etapas e as modalidades da 

educação e os tipos de estabelecimentos de ensino. Para Martins (2013), a adoção de fundos 

contábeis para o financiamento da educação básica constitui exemplo de indução ao regime de 

colaboração, no entanto, essas medidas sugerem a necessidade de maior controle, devido à 

complexidade que envolve o Fundeb, seja em termos de extensão, seja na determinação de 

valores diferentes por cada etapa de ensino.  

Ferreira, E. (2014) considera que a questão federativa ganhou espaço, especialmente 

porque houve uma intensificação da participação dos segmentos da sociedade civil44 nos 

assuntos educacionais, fortalecendo a necessidade de legalizar os elementos de distribuição dos 

recursos financeiros para toda a educação básica. As mudanças instituídas com o Fundeb 

representam efeitos positivos no sentido de proporcionar mecanismos que aproximem o regime 

de colaboração do federalismo cooperativo idealizado pela Constituição de 1988, pois o fundo 

contribui para a redução das variadas formas de desigualdades educacionais existentes, 

fomentando a equidade na distribuição dos recursos disponíveis e maior participação federal no 

aporte de recursos financeiros, contribuindo, por conseguinte, para a elevação do patamar de 

investimentos no setor educacional. Contudo, Abrucio (2010, p. 62) avalia que 

a gestão de Fernando Henrique Cardoso é que impulsionou a ação nacionalizante, 
tendo o mérito de ter criado critérios de avaliação para a distribuição de recursos. O 
governo Lula continuou nessa trilha, aperfeiçoando os indicadores que mensuram os 
resultados e ampliando o leque de temas de atuação nacional do governo federal. Os 
efeitos desse tipo de coordenação federativa são importantes, contudo, isso não 

                                                           
44 O protagonismo dos movimentos sociais, organizados em rede, com formulação, acompanhamento e 
combinação de pressão política e argumentos técnicos, reverteu aspectos significativos como a exclusão das 
creches e o desenho da complementação da União. Para tanto, foi fundamental o trabalho de representantes do 
setor educacional no Executivo e Legislativo, com alto grau de coesão – para além das diferenças partidárias –, 
em oposição eventualmente com setores das áreas financeiras de distintas esferas federativas e colorações político-
partidárias (MARTINS, 2011, p. 284). 
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resolve estruturalmente o problema da cooperação e responsabilização entre os níveis 
de governo. Pode-se dizer que tais programas fazem parte da função supletiva e 
redistributiva da União e que o regime de colaboração se beneficia disso, mas que a 
coordenação intergovernamental na educação envolve mais coisas. 

Ainda segundo o autor, o êxito desses fundos não pode ocultar os problemas que ainda 

persistem no plano intergovernamental, por isso elenca algumas providências a tomar: 

a) para que a equalização não se dê apenas em patamar mínimo, seria necessário que 

a União não só complementasse os recursos que faltam para chegar à meta básica, 

mas que também fizesse política redistributiva; 

b) como a distribuição de recursos responde à questão da cobertura (eficácia), mas 

não tem indicadores referentes à eficiência e à efetividade da política, devem ser 

estabelecidos instrumentos que permitam aos fundos melhorar a qualidade do 

gasto da educação no Brasil; 

c) é preciso institucionalizar fóruns federativos capazes de atuar em prol do regime 

colaborativo, pois, sem essas arenas, os avanços dependerão mais da força de cada 

ente e haverá pouca capacidade de controlar o fluxo e as consequências do 

processo decisório. 

O atual pacto federativo brasileiro dispõe, na educação escolar, de indicadores que 

sinalizam para um sistema nacional no interior do desenho constitucional formal. Tendo em 

vista que o regime de colaboração demanda processos e regulamentações, os quais se 

estabelecem pela constante construção, interpretação e apropriação da corresponsabilidade 

entre os entes, deve-se assumir o que precisa ser respeitado em face dos interesses do conjunto 

da nação, e não apenas de suas partes isoladamente, por meio da sistematização das diretrizes 

gerais e da consolidação de mecanismos de intervenção em etapas específicas da execução de 

políticas públicas (ANDRADE, E.; GOMES, A., 2012; CURY, 2010; WERLE, 2006). Para que 

os entes federados possam efetivar o pacto federativo na educação e atuar em regime de 

colaboração, deve existir algo mais que a garantia da autonomia, ou seja, é necessário incentivar 

os valores ligados à cooperação, evitando uma situação composta por estados isolados, o que 

não caracteriza mais um jogo federativo (ABRUCIO; SANO, 2013). 

Os debates contemporâneos que versam sobre as relações intergovernamentais na 

educação ainda têm sido conduzidos na perspectiva da discussão centralização versus 

descentralização (a municipalização expressando as características da descentralização). 

Tomando como referência que a organização político-administrativa da educação brasileira 

combina dois aspectos norteadores, a saber, a autonomia dos sistemas de ensino (federal, 

estaduais e municipais) e a organização em regime de colaboração, ressalta-se que a definição 
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de competências de cada esfera governamental e a cooperação federativa são diretrizes 

abrangentes da organização nacional da educação e da política educacional (FARENZENA, 

2012). São essas diretrizes que deverão, portanto, ser norteadoras de uma gestão educacional 

que busca superar os limites dicotômicos do binômio centralização versus descentralização.  

A oferta da educação e escolarização no Brasil é afirmada por meio dos entes federados 

com base na estruturação de sistemas educativos próprios (CAMINI, 2013). Os sistemas de 

ensino previstos na LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996b) são o federal (art. 16), os dos estados (art. 

17) e os dos municípios (art. 18). Considerando que a necessidade de instituir um sistema 

nacional é uma bandeira histórica da educação, esses dispositivos legais existentes deveriam 

ser suficientes para isso. Como expressão dos princípios federativos na educação brasileira, 

dever-se-ia considerar a existência de uma concepção de organização da educação baseada em 

um ordenamento legal que prevê as diretrizes nacionais, concomitantemente à preservação da 

autonomia das partes, ou seja, da educação nos planos estadual e local, sempre respeitando os 

princípios federalistas que coadunam autonomia com interdependência e cooperação.  

Nesse sentido, a CF de 1988 já fazia referência ao Plano Nacional de Educação – 

PNE45, disposto no art. 214 (BRASIL, 1988, n.p., grifo nosso), estabelecendo-o com o objetivo 

de “articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação [...] por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas” (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, que será comentada mais adiante). Portanto, a LDB 9.394/96, 

em seu art. 9º, inciso I, preceitua que a União deverá se encarregar de “elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” 

(BRASIL, 1996b, n.p.). A Constituição de 1988 e a LDB 9.394/96 reforçam a necessidade de 

fortalecimento da política nacional, além de prever a articulação na implementação e execução 

da política por estados e municípios. Assim, o Plano Nacional de Educação consolida-se como 

uma das formas de materialização do regime de colaboração entre os sistemas de ensino. 

O cumprimento das determinações legais da Constituição de 1988 e das disposições 

transitórias da LDB 9.394/96 resultou em discussão entre a sociedade civil e o Governo para a 

aprovação do PNE 2001-201046, o qual foi regulamentado quatro anos após a aprovação da 

                                                           
45 Em termos históricos, é praticamente consensual que a noção de plano de educação, relacionada à ideia de 
organização de um sistema de educação nacional, fez-se notar pela primeira vez no Brasil no Manifesto dos 
Pioneiros da Educação, em 1932 (SOUZA, D., 2014, p. 146). 
46 O PNE envolveu debate entre dois projetos: uma proposta organizada pela sociedade civil e outra encaminhada 
pelo Governo. Segundo Dourado (2011), os dois projetos expressavam concepções e prioridades educacionais 
distintas, especialmente no que se refere à abrangência das políticas, financiamento e gestão, bem como no 
diagnóstico, nas prioridades, diretrizes e metas. Considerando-se o trâmite inicial no Poder Legislativo das duas 
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LDB, pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). Retomando a análise sobre 

o contexto de reformas educacionais que foram efetuadas no Brasil na década de 1990, cujo 

foco foi a gestão, compreende-se que houve uma busca, por meio da descentralização 

administrativa, financeira e pedagógica, da ampliação do acesso à educação básica a partir de 

uma lógica racional, resultando em significativo repasse de responsabilidades para o nível local, 

por meio da transferência de ações (OLIVEIRA, D., 2011). Segundo Dourado (2011), o PNE 

2001-2010 buscou traduzir a lógica de gestão das políticas governamentais em curso, para 

implementar um amplo processo de reforma, cujas prioridades centraram-se em políticas 

focalizadas no ensino fundamental e na efetivação de instrumentos e dispositivos de avaliação 

da educação.  

O referido PNE definiu diagnósticos, diretrizes e um alto número de objetivos e metas, 

295 no total, relacionados ao conjunto dos níveis educacionais47. Portanto, congregou um 

excessivo quantitativo de objetivos e metas, impondo sérias dificuldades a sua implantação, 

acompanhamento e avaliação, além de que não apresentou os mecanismos de financiamento 

dessas metas (SOUZA, D., 2014). Segundo Dourado (2010, p. 684), as diretrizes e metas 

“retratam a carência de organicidade interna do Plano, na medida em que várias metas são 

reiteradas, por vezes superpostas, e, em outros casos, as metas não apresentam a devida 

articulação interna, especialmente no que se refere a concepções, financiamento e gestão”. 

Apesar dessas deficiências, a construção do PNE 2001-2010 representou um grande 

avanço na organização e na gestão da educação nacional. Sustentando uma gestão 

descentralizada por meio do regime de colaboração entre os entes federados, o plano assinalou 

metas a serem efetivadas em âmbito nacional para toda a educação, no entanto, apresentou 

limites na sua efetivação. O relatório de avaliação do PNE, no período 2001-2008, reconhece a 

existência de dificuldades na implementação das políticas educacionais ao historiar que  

o MEC passou por intensa reestruturação, em que as diversas secretarias e órgãos 
vinculados foram repensados, objetivando a proposição de políticas, programas e 
ações destinados à ampliação das oportunidades educacionais, à melhoria da 
qualidade e à avaliação e equidade, priorizando-se a educação pública em todos os 
níveis, etapas e modalidades. [...] A consolidação de tais políticas, contudo, tem 
enfrentado, historicamente, os mais diversos obstáculos, destacando-se a não 
regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados, a superposição de 
programas e ações, a carência de organicidade entre as secretarias e órgãos do MEC 

                                                           

propostas de plano – PL nº 4.155/1998 e PL nº 4.173/1998, a proposta do Governo Federal veio a ser preponderante 
na versão final aprovada do PNE. 
47 O PNE 2001-2010 está estruturado da seguinte forma: I – Introdução, com o histórico, os objetivos e as 
prioridades do PNE; II – Níveis de Ensino, que trata da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio) e da Educação Superior; III – Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e Adultos, Educação 
a Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Tecnológica e Formação Profissional, Educação Especial e 
Educação Indígena); IV – Magistério da Educação Básica (Formação dos Professores e Valorização do 
Magistério); V – Financiamento e Gestão; e VI – Acompanhamento e Avaliação do Plano. 
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(que necessita de planejamento estratégico de médio e longo prazo), as diferentes 
formas de organização e gestão dos sistemas de ensino (BRASIL, 2010b, p. 768). 

Como consequência, “o PNE aprovado não se constituiu como base e diretriz para 

políticas, planejamento e gestão da educação nacional nem foi acionado como tal pelos 

diferentes segmentos da sociedade civil e política brasileira” (DOURADO, 2010, p. 685), tendo 

sido secundarizado nos processos de gestão e decisão no âmbito do Governo Federal. Além 

disso, segundo o autor, as entidades educacionais não efetivaram uma avaliação sistemática e 

global do PNE e de sua concretização. E acrescenta-se aos limites estruturais o fato de que a 

aprovação do plano se deu no segundo mandato do Governo FHC (1999-2002), mas que sua 

efetivação, ou não, foi decidida pelo Governo Lula, a partir de 2003. Em decorrência dessa 

transição política, destaca-se que a instituição do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) passou a nortear as iniciativas governamentais a partir de 2007, possuindo mais destaque 

do que o próprio PNE. 

Condensando as avaliações sobre o PNE 2001-2010 conclui-se que, em primeiro lugar, 

no processo de sua construção, este ficou evidenciado como um instrumento de embate entre a 

sociedade e o governo em prol da construção das políticas, mas que, em segundo lugar, 

prevaleceu o protagonismo do Governo FHC na formulação dos objetivos e metas do plano. A 

implementação, a cargo do Governo Lula (2003-2010), conduz à terceira conclusão sobre o 

PNE 2001-2010: que o mesmo sofreu descontinuidades por não ser considerado como 

referência básica para a educação e também porque o Governo Lula optou por diferentes 

encaminhamentos e políticas que direcionaram sua ação para outros eixos estruturantes da 

política governamental, fortalecendo a ideia de que o PNE 2001-2010 não se configurou, com 

efeito, como uma política de Estado. 

No contexto do Governo Lula, diversas medidas foram tomadas na área da educação 

básica, tais como a alteração das cotas de distribuição do salário-educação, o estabelecimento 

da duração do ensino fundamental em nove anos, a criação do Fundeb, do PDE e do PAR. 

Emerge desse cenário a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009e), 

que produziu substantivas modificações no capítulo que a CF de 1988 (BRASIL, 1988) dedica 

à educação, fortalecendo a importância, o compromisso e a responsabilidade do Estado em 

temas relevantes, como:  

a) modificação da redação do inciso I do art. 208, para estabelecer que o ensino será 

obrigatório e gratuito dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade;  

b) introdução de um arcabouço jurídico destinado à universalização da educação 

básica como um todo, e não apenas da educação fundamental (mudanças no inciso 
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VII do art. 208 e nova redação ao parágrafo 3º do art. 212, para inclusão da 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade como norteadores da 

definição de prioridades na distribuição de recursos públicos da educação); 

c) exclusão da educação dos efeitos da Desvinculação das Receitas da União de que 

trata o art. 212 (acrescenta o parágrafo 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias); 

d) mudança na redação do parágrafo 4º do art. 211, prevendo que, na repartição de 

competências constitucionais, além dos estados e municípios, também a União e o 

Distrito Federal deverão definir formas de colaboração entre seus sistemas de 

ensino, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório que, conforme 

a nova redação do inciso I do art. 208, abrange a educação básica e não mais apenas 

o ensino fundamental;  

e) alteração da redação do art. 214, definindo três mudanças: primeiro, o Plano 

Nacional de Educação passa a ter periodicidade decenal, segundo, tem o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração, e terceiro, 

deve ter como meta a aplicação de recursos públicos em educação como proporção 

do PIB48. 

A Emenda nº 59/2009 insere no texto da Constituição de 1988 a definição da LDB 

9.394/1996 de educação básica, formada pela educação infantil (creches e pré-escolas), ensino 

fundamental e ensino médio (art. 21, BRASIL, 1996b). Com isso, a CF de 1988 protege a 

educação básica como dever do Estado, obrigatória e gratuita, na faixa etária de quatro a 

dezessete anos de idade, além de passar a explicitar três necessidades do ensino obrigatório, a 

serem asseguradas por meio da distribuição dos recursos: universalização, garantia de padrão 

de qualidade e equidade. Com a alteração do art. 211, apesar da já destacada ausência de 

regulamentação específica sobre o regime de colaboração, a União passa a ser responsável, 

juntamente com os demais entes federados, pela universalização do ensino obrigatório, 

representando um avanço para a concepção de políticas educacionais. As alterações 

proporcionadas por essa Emenda no art. 214 da CF de 1988 acrescentam ganhos substantivos à 

educação, uma vez que conferiu uma estreita relação entre o PNE e a articulação do sistema 

nacional de educação, além de definir meta de financiamento educacional em relação ao PIB. 

                                                           
48 Esta última determinação visa a assegurar que não se repita o ocorrido em relação ao PNE 2001-2010, que foi 
promulgado com nove vetos presidenciais, pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, dentre 
os quais o veto à meta de elevação das despesas educacionais até 7% do PIB. 
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A partir da sinalização da importância do Plano Nacional de Educação como meio para 

articular o sistema nacional de educação e, ao mesmo tempo, da necessidade de superação das 

insuficiências do PNE 2001-2010, no que concerne a sua proposição e concretização, partiu-se 

para a construção de um novo plano que foi originalmente articulado para o período 2011-2020, 

todavia a versão final aprovada contemplou o decênio 2014-2024. O contexto de aprovação do 

PNE 2014-2024 foi precedido por um amplo debate nacional promovido pelas conferências 

estaduais, municipais e/ou intermunicipais de educação e pela Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) de 2010. 

O novo PNE 2014-2024 foi aprovado e sancionado por meio da Lei 13.005, de 25 de 

junho de 2014, possuindo dez diretrizes e vinte metas educacionais (BRASIL, 2014a), ou seja, 

uma redução significativa no número de metas em relação ao primeiro plano. No documento 

que o apresenta, afirma-se que, por ser “produto de decisão política, o plano é também uma 

peça técnica que passa a ser a referência para a ação pública” (BRASIL, 2014a, n.p.). Em seu 

art. 13, define o prazo de 2 (dois) anos para que o poder público institua, em lei específica, o 

Sistema Nacional de Educação, o qual assumirá a responsabilidade pela “articulação entre os 

sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias 

do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2014a, n.p.). Por conseguinte, ao estabelecer o 

desenvolvimento de ações integradas, retoma os princípios do federalismo cooperativo no art. 

7º e seus parágrafos (BRASIL, 2014a, n.p.): 

Art. 7º.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime 
de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias 
objeto deste Plano. 
§ 1º. Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção 
das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. 
§ 2º. As estratégias definidas no Anexo desta Lei49 não elidem a adoção de medidas 
adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação 
entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e 
locais de coordenação e colaboração recíproca. 
§ 3º. Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão 
mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e dos 
planos previstos no art. 8º50. 
§ 4º. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades 
de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a 
utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades 
socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta 
prévia e informada a essa comunidade. 
§ 5º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

                                                           
49 Cada uma das vinte metas definidas no PNE 2014-2024 possui diversas estratégias, as quais podem ser 
visualizadas acessando-se a Lei 13.005/2014, que está disponível no endereço eletrônico: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.  
50 Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de 
educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 
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§ 6º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos 
Municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, 
cooperação e pactuação em cada Estado. 
§ 7º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, 
inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. 

Isso permite afirmar que, alinhados às diretrizes nacionais, os planos de educação dos 

estados e dos municípios deverão ser construídos para que as metas nacionais sejam alcançadas, 

ainda que medidas adicionais de colaboração em âmbito local possam se tornar necessárias por 

parte dos governos subnacionais. Por tudo isso, torna-se evidente que os planos subnacionais 

não devem ser apenas uma reprodução do plano nacional, mas devem contemplar as 

especificidades regionais e suas nuances, formando um conjunto coerente, integrado e 

articulado com as metas nacionais. Decorre desses fundamentos a necessidade de uma melhor 

“articulação de responsabilidades políticas, financeiras, pedagógicas e administrativas para o 

desenvolvimento da educação, sempre no bojo de um movimento participativo e democrático 

de construção da qualidade desta educação” (WERLE, 2006, p. 51), sendo o regime de 

colaboração, reinterpretado pelas diferentes instâncias, numa diversidade de tempos e lugares.  

No âmbito do Estado da Paraíba, é preciso destacar que, organizado pelo Conselho 

Estadual de Educação, o Plano Estadual de Educação começou a ser elaborado no ano de 2001, 

logo após a publicação do primeiro Plano Nacional de Educação, mas sua conclusão só se deu 

em 2006, mediante a Lei nº 8.043, de 30 de junho de 2006 (PEE-PB, 2006). Tendo como 

prioridades “a formação e a valorização do magistério: remuneração, formação e condições de 

trabalho dos professores”, o “Ensino Médio: expansão do atendimento escolar com qualidade” 

e o “Ensino Fundamental: universalização do atendimento escolar com qualidade”, o PEE foi 

dividido em 13 temas51, cada um deles com diagnóstico, objetivos e metas, compreendendo um 

total de 292 metas. Baseado em lógica semelhante à do PNE 2001-2010, avalia-se que herdou 

os mesmos limites estabelecidos para sua efetivação, especialmente no que se refere ao excesso 

de metas definidas. 

De acordo com o resgate histórico contido no texto do PEE, foi por meio do Decreto 

nº 23.962, de março de 2003, que se constituiu o Fórum Estadual de Educação, o qual tem como 

objetivo “contribuir com a formulação, acompanhamento e avaliação da política educacional 

do Estado da Paraíba, sendo uma de suas atribuições a participação na elaboração, 

acompanhamento e avaliação do Plano Estadual de Educação” (PEE-PB, 2006, p. 12). Na Lei 

                                                           
51 1. Educação Infantil, 2. Ensino Fundamental, 3. Ensino Médio, 4. Educação Superior, 5. Educação de Jovens e 
Adultos, 6. Educação a Distância e Tecnologias Educacionais, 7. Educação Profissional, 8. Educação Especial, 9. 
Educação Indígena, 10. Educação do Campo, 11. Formação dos Professores e Valorização do Magistério, 12. 
Financiamento e Gestão e 13. Regime de Colaboração. 
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nº 8.043/2006, que aprova o Plano Estadual de Educação, estabeleceu-se no art. 3º, parágrafo 

2º, que o Fórum deveria realizar “anualmente, uma síntese da realidade educacional do Estado, 

no que tange ao cumprimento dos objetivos e metas previstos no Plano Estadual de Educação, 

formulando as propostas de adaptação e de correção de rumos identificados como necessários” 

(PEE-PB, 2006). No entanto, esse acompanhamento não foi feito52. Em outubro de 2011, foi 

instituído um novo fórum, cuja nomeação de seus membros titulares e suplentes ocorreu em 

fevereiro de 2012. A atuação mais efetiva desse novo fórum se deu na participação das 

discussões em torno da elaboração do novo PEE.  

O novo Plano Estadual de Educação da Paraíba foi aprovado mediante a Lei nº 10.488, 

de 23 de junho de 2015 (PEE-PB, 2015). O novo PEE está alinhado ao PNE 2014-2024 e se 

ancora em dez diretrizes53, apresenta 28 metas, das quais 20 são correspondentes às do PNE 

2014-2024, com algumas adequações baseadas na realidade local. A colaboração mais evidente 

entre os entes federados está presente no art. 6º do PEE, o qual prevê que o governo do estado 

da Paraíba promoverá, em parceria com a União e com os municípios, a realização de, pelo 

menos, duas conferências estaduais de educação, precedidas de conferências municipais e 

intermunicipais, até o final da década, com intervalo de até quatro anos entre elas, com o 

objetivo de avaliar e monitorar a execução do PEE e subsidiar a elaboração do próximo Plano 

Estadual de Educação (PEE-PB, 2015). 

No âmbito das relações com os municípios, destaca-se que, de acordo com o 

documento, a Secretaria de Estado da Educação implantou o projeto de reordenamento da Rede 

Estadual de Ensino e o processo de municipalização do ensino fundamental (PEE-PB, 2015). 

A distribuição das matrículas por esfera de governo sofreu alterações significativas que refletem 

essa descentralização, sendo possível, a partir de sua análise, ratificar que os municípios passam 

                                                           
52 Não foram encontrados registros dos motivos pelos quais o PEE 2001-2010 não foi acompanhado, mas é 
oportuno destacar que em 2007 teve início o processo de cassação do então governador Cássio Cunha Lima, eleito 
em 2006, fato que pode ter alguma influência nessa descontinuidade. 
53 Dividido em 14 capítulos: 1.Educação Infantil, 2.Ensino Fundamental, 3.Ensino Médio, 4.Educação Especial, 
5.Educação Integral, 6.Qualidade na Educação, 7.Educação de Jovens e Adultos, 8.Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, 9.Educação Superior, 10.Formação e Valorização dos Profissionais da Educação Básica, 
11.Gestão Democrática, 12.Financiamento da Educação, 13.Pelas Trilhas da Diversidade e da Singularidade, 
14.Pelas trilhas Sociais e Contemporâneas, o PEE-PB 2015-2025 está ancorado nas mesmas diretrizes do PNE 
2014-2024: I – erradicação do analfabetismo; II – universalização do atendimento escolar; III – superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; IV – melhoria da qualidade da educação; V – formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI – promoção do princípio da gestão 
democrática da educação pública; VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII – 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto 
- PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX – 
valorização dos profissionais da educação; e X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
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a ser o ente de maior responsabilidade das matrículas do ensino fundamental. Para ilustrar esse 

cenário, apresenta-se, por intermédio do Gráfico 1, a evolução do número de matrículas no 

ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) do estado da Paraíba, no período de 2007 a 

2014.  

 

Gráfico 1 – Evolução das matrículas no ensino fundamental na Paraíba – 2007 a 2014 

 

Fonte: Inep (2015). 

Embora se perceba uma redução no número de matrículas em ambas as redes, a rede 

municipal, comparativamente à estadual, apresentou uma relação que sai de 1,85 em 2007, para 

uma representatividade de 2,15 em 2012, quando a municipal ultrapassa o dobro de matrículas 

da rede estadual, chegando, em 2014, a um índice de 2,55. Corroborando as palavras de Castro, 

J. e Duarte (2008, p. 28), essa situação é “resultado do processo de municipalização das 

matrículas do ensino fundamental, configurando um processo de forte transferência de 

responsabilidade pela oferta educacional em direção aos municípios”. 

Quando se trata da educação infantil (creche e pré-escola), o número de matrículas 

revela que a participação estadual na oferta desse nível de ensino foi praticamente finalizada, 

conforme demonstra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Evolução das matrículas na educação infantil na Paraíba – 2007 a 2014 

 

Fonte: Inep (2015). 

Analisando os dados, vê-se que, em 2014, a rede estadual matriculou apenas 173 

crianças na educação infantil. Esses números ainda tendem a diminuir, pois o governo do Estado 

segue na linha da municipalização de creches, como se pode perceber por meio da Tabela 1. 

Isso significa que, em poucos anos, não haverá mais creches em nível estadual, sendo encerrada 

a participação deste ente na oferta dessas unidades escolares da educação infantil. 

Tabela 1 – Número de creches públicas municipalizadas na Paraíba (2012-2014) 

 
Fonte: PEE-PB (2015). 

As medidas tomadas pela Secretaria Estadual de Educação da Paraíba em prol da 

municipalização das creches estão em acordo com o que prevê a Constituição, e alinhadas com 

a LDB 9.394/96. Muito embora não se pretenda discutir aqui sob quais condições se deu esse 

processo de transferência, a Secretaria Estadual diz que busca colaborar com os municípios 

quanto ao atendimento da demanda manifesta por creche (PEE-PB, 2015). O que se infere dessa 

ação é que o município se responsabiliza pela oferta do ensino nas creches, pois está definido 

que essas mesmas são de sua competência, e que parece haver algum suporte vindo do ente 

15.526 

5.672 3.706 3.690 4.055 3.012 
244 173 

85.828 86.017 86.803 85.677 85.771 
88.357 

94.383 96.206 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PB - Rede Estadual PB - Rede Municipal



127 

 

 

federado estadual no sentido de amparar essa transferência, até porque as creches eram da rede 

estadual. Nesse sentido, possivelmente estaria sendo realizada uma iniciativa de cooperação 

entre os entes federados.  

A Constituição Federal de 1988, a LDB 9.394/96, o PNE 2001-2010 e o novo PNE 

2014-2024, estipulam que as metas nacionais são responsabilidades conjuntas da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entretanto, sabe-se que as políticas sociais que 

dependem da ação dos governos locais tendem a enfrentar maior fragilidade em termos de 

planejamento e execução, pois os instrumentos para o federalismo cooperativo ainda não foram 

totalmente regulamentados, além do fato de os municípios serem desiguais entre si e terem 

menor capacidade de investimento somada do que o conjunto dos estados e a União (CARA, 

2012). O documento do MEC nominado “Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 

Metas do Plano Nacional de Educação”, que contextualiza e explica as metas nacionais do PNE 

2014-2024, também reconhece esses limites:  

As responsabilidades estão definidas, mas ainda não há normas de cooperação 
suficientemente regulamentadas. Isso faz com que existam lacunas de articulação 
federativa que resultam em descontinuidade de políticas, desarticulação de programas, 
insuficiência de recursos, entre outros problemas que são históricos no Brasil. Tais 
lacunas são bastante visíveis no campo da educação básica em função da 
obrigatoriedade e da consequente necessidade de universalização (BRASIL, 2014b, 
p. 8). 

É importante observar que autores como Souza, D. e Faria (2004, p. 931) argumentam 

que o “regime de colaboração entre os sistemas de ensino [...] vem contrariando os preceitos 

constitucionais (artigo n° 211 da CF de 1988), que apontam para decisões compartilhadas entre 

sistemas de ensino iguais e autônomos entre si”. Conforme discutido no início deste capítulo, o 

Brasil já havia vivenciado momentos de sua história, embora curtos e com fragilidades, em que 

a democratização esteve presente e em que se fez referência aos municípios que, mesmo sem 

ser considerados entes federativos, possuíram certa autonomia de decisão (a Constituição de 

1934 altera o formato de federalismo puramente dual pois faz referências aos municípios e a 

Constituição de 1946 confere maior poder a estados e municípios). Isso significa que a busca 

por autonomia municipal já é um intento conhecido pela nação. Conforme assinala Losada 

(2008, p. 6), “vivemos no Brasil essa dicotomia: a autonomia municipal é simultaneamente 

instrumento de dominação e emancipação”. Ao mesmo tempo em que o município alcança sua 

emancipação, a autonomia conquistada acaba por se voltar contra o próprio município, que 

encontra dificuldades para executá-la. Passa, então, a ser dominado pela dependência dos 

demais entes, sem os quais não consegue manter-se. Apesar do anseio de colaboração que 

marcaram os avanços legais em torno da proposta de novas relações entre os entes federados – 
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expostos pela Constituição Federal de 1988, pela LDB 9.394/96 e pelos PNE 2001-2010 e 2014-

2024, a municipalização acabou evidenciando a existência de uma divisão técnica e política da 

gestão da educação básica no Brasil (SOUZA, D.; FARIA, 2004). 

Cara (2012, p. 261) reafirma esses argumentos, quando constata mais um limite ao 

federalismo: “o aspecto dramático das desigualdades federativas brasileiras, em especial a 

vertical, é que as políticas sociais [...] ficam essencialmente a cargo dos municípios, seja por 

responsabilização constitucional ou devido à pressão do munícipe sobre o prefeito ou prefeita”, 

pois os habitantes certamente irão pressionar o governo mais próximo para obter seus direitos, 

nesse caso, o governo local. Mas é assim mesmo que deve ser, pois é no município que os 

cidadãos vivem e participam politicamente. Em uma nação federalista e democrática, o cidadão 

deve ter lealdade ao município e ao estado onde ele se insere, como também deve se definir em 

relação à política nacional (FERREIRA, A., 2001).  

Prestigiado pela descentralização e proporcionado pela autonomia das unidades 

constituintes do governo, o caráter democrático do federalismo cooperativo vincula-se ao 

respeito às especificidades locais (características geográficas e culturais diferenciadas e 

interesses diversos). Do ponto de vista jurídico, com a consideração do município como um 

terceiro ente federado na CF de 1988, introduziu-se uma nova tradição no Brasil, pois o 

federalismo reorganizou o Estado em busca de mais autonomia (lembrando que as 

competências previstas na CF remontam ao entendimento de uma autonomia regulada). Martins 

(2011, p. 182) considera que “o município passou a ter a capacidade de auto-organização, de 

autolegislação, de autogoverno e de autoadministração”.  A afirmação do autor fundamenta-se 

no entendimento de que a autonomia municipal está baseada no direito constitucional de tríplice 

capacidade: a) auto-organização e normativa própria, b) autogoverno e c) autoadministração54. 

Nesse caso, o autor optou por mencionar uma quarta autonomia, qual seja, a autolegislação. É 

preciso destacar que no direito constitucional vincula-se o autogoverno à capacidade de escolha 

dos representantes do executivo e legislativo, sem interferência da União, todavia, a noção de 

autogoverno abordada na literatura sobre o federalismo é mais ampla, pois se relaciona à adoção 

de opções políticas próprias, sem especificá-las a uma determinada área (ELAZAR, 2011; 

PIERSON, 1995; BURGESS, 1993). 

Mesmo considerando que todas essas capacidades estão entrelaçadas, o município 

deve buscar exercê-las de modo a fazer prevalecer sua autonomia na separação vertical de 

                                                           
54 De forma simplificada, a tríplice capacidade pode ser explicada da seguinte forma: autogoverno – capacidade 
de eleger seus próprios representantes, auto-organização – editar sua lei fundamental e o restante do corpo 
normativo e autoadministração – dar praticidade às duas outras atribuições. 
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poderes. Sobre as capacidades de auto-organização e de autolegislação, estas se dão quando o 

município possui autonomia para organizar seu sistema educacional mediante opções próprias. 

De acordo com o art. 11 da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996b), os mesmos são responsáveis pela 

organização do sistema municipal de ensino, bem como ação redistributiva em relação as suas 

escolas. Assim, nos casos em que o município possui sistema próprio, cabe a este também a 

autorização, credenciamento e supervisão de instituições de ensino do seu sistema e a 

elaboração de normas complementares para o mesmo. Ainda segundo o referido artigo, deve 

haver colaboração entre estados e municípios na construção de políticas e planos educacionais, 

integrando ações dos dois entes federativos, bem como no estabelecimento das formas de 

colaboração na oferta do ensino fundamental. 

A autonomia também tem sido viabilizada para o município por meio do direito à 

emissão de normas e estabelecimento de políticas, consolidando a não existência de relações 

hierárquicas entre as três esferas políticas de poder (União, estados e municípios), ao menos no 

âmbito da lei. O espaço do município no regime de colaboração é afirmado no campo 

normativo, quando a Constituição possibilitou aos municípios criarem seus próprios sistemas 

de ensino, atribuindo aos mesmos autonomia relativa na formulação de políticas educacionais, 

em específico para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, dado que a esfera municipal 

detinha apenas sistema administrativo (SOUZA, D.; FARIA, 2004). O espaço, foi, portanto, 

ampliado mediante o alargamento de responsabilidades e competências.  

Sobre a capacidade de autogoverno, conforme argumenta Pierson (1995), os interesses 

e as atividades das unidades constituintes tornam-se de importância fundamental no 

federalismo, pois as unidades locais possuem autonomia política, com a capacidade de exercer 

opções políticas próprias, além de influenciar as possibilidades de políticas sociais concebidas 

pela unidade central. Há, portanto, diversas implicações na relação entre os entes federados, 

sobretudo no que concerne à relação entre autonomia, direitos e responsabilidades, bem como 

as condicionalidades para o exercício efetivo das autonomias (DOURADO, 2013). A discussão 

sobre o usufruto da autonomia pelo município é fundamental para que se possa compreender 

os tênues limites dos espaços de poder exercidos pelos entes.  

Em um sistema social caracterizado por obrigações assimétricas entre os desiguais, a 

importância do autogoverno das unidades subnacionais ganha contornos marcantes 

(BURGESS, 1993). A noção de autogoverno implica um elemento territorial, tanto no que diz 

respeito à representação de diversos grupos e interesses na organização política nacional, como 

na utilização das unidades territoriais para garantir a autonomia local dos vários grupos dentro 

da mesma sociedade (ELAZAR, 2011). 



130 

 

 

No que se refere à capacidade de autoadministração, ainda que os municípios sejam 

muito desiguais entre si e que possuam fragilidades financeiras e gerenciais, eles devem ser 

responsáveis por várias políticas públicas, como a educação no plano do ensino fundamental 

(ABRUCIO; SEGATTO, 2014). Delineando a gestão municipal na educação, a administração 

das escolas fica a cargo das secretarias municipais de educação, cujas principais funções, 

reúnem definir as políticas municipais de educação e estabelecer prioridades, estratégias e ações 

necessárias para cumprir seu compromisso legal (MORDUCHOWIEZ; ARANGO, 2010). 

Assim, o poder local (municipal) possui autonomia na sua área de jurisdição na educação, mas 

a exerce subordinado a uma regulação formulada por normas e ações de caráter nacional, que 

incidem sobre todos os sistemas (FARENZENA, 2012). 

A Constituição Federal de 1988 consolidou a descentralização e firmou as bases legais 

para que a educação infantil e o ensino fundamental fossem ofertados pelos municípios. Nesse 

sentido, merece destaque a aprovação Lei nº 10.832, de 29 de dezembro de 2003, que alterou a 

legislação que rege o Salário-Educação55, permitindo que, a partir de 2004, a transferência 

direta de recursos, até então repassada aos estados e ao Distrito Federal sob a forma de cota 

estadual, fosse feita diretamente aos municípios, como cota municipal, conforme destaca o site 

do FNDE, em notícia bastante esclarecedora: 

os municípios brasileiros não mais dependerão da boa vontade dos governos estaduais 
para receber suas parcelas do salário-educação. [...] Até agora a definição das parcelas 
dos municípios dependia de uma lei estadual. Como nem todos os governadores 
providenciavam a aprovação da lei, muitas vezes a redistribuição do salário-educação 
era arbitrária, dependente de preferências políticas. O critério objetivo previsto pela 
nova lei corrigirá esta situação potencialmente conflitiva 56.   

Dentre outros mecanismos, os recursos do Salário-Educação estão vinculados ao 

financiamento da educação básica pública, sendo tal mudança representativa de um avanço em 

termos de autoadministração dos municípios. Porém, merece destaque a reflexão de quão 

recente é esta alteração, dado que, antes dela, o município fica na dependência explícita do 

governo estadual, o qual também foi reconfigurando o seu papel, não isento de tensões e de 

contradições. 

Consta na Constituição Federal (BRASIL, 1988), que compete aos municípios manter, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, programas de educação infantil e 

                                                           
55 A legislação aplicável à contribuição social do Salário-Educação está presente na Constituição Federal de 1988 
(parágrafo 5º do art. 212), Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (art. 15), Lei 9.766, de 18 de dezembro de 1998 
e Lei 10.832, de 29 de dezembro de 2003, bem como os Decretos nº 3.142, de 16 de agosto de 1999 e 4.943, de 
30 dezembro de 2003. 
56 Fonte: notícia “Lei define critério objetivo para repasse de salário-educação aos municípios”, de 13 de janeiro 
de 2004, da Assessoria de Comunicação Social do FNDE. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-
imprensa/noticias/item/1103-lei-define-critério-objetivo-para-repasse-de-salário-educação-aos-municípios>. 
Acesso em: 29 set. 2016. 
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de ensino fundamental (art. 30, inciso VI). Nesse sentido, Arretche (2012, p. 166) propõe que 

as redes “deveriam promover ações articuladas entre si para garantir um atendimento 

equilibrado do universo de alunos de uma dada localidade de acordo com as capacidades 

financeiras de cada ente”. Como consequência do conjunto bastante intrincado da legislação e 

do número de espaços e poderes implicados, evidencia-se um caráter de administração 

complexa a ser enfrentado pelos entes (CURY, 2010). O artigo está relacionado à atuação 

municipal naquilo que assumiu como responsabilidade perante a população com a oferta de 

educação infantil e de ensino fundamental.  

O papel do município contempla utilizar os mecanismos disponíveis para atender à 

população, provendo uma educação de qualidade. Em decorrência da atribuição de mais 

autonomia local, há desafios a serem enfrentados pelos governos municipais (SOUZA, D.; 

FARIA, 2004, p. 931): 

a) a participação no regime de colaboração, de forma solidária, junto aos estados 

e à União;  

b) a previsão da educação municipal, enquanto capítulo específico, na formulação 

de Leis Orgânicas (LO);  

c) a elaboração dos Planos Municipais de Educação (PME);  

d) a constituição de conselhos: de Educação e de acompanhamento e controle 

social.  

Ao analisar tais desafios, percebe-se que a diversidade entre os municípios em um país 

de dimensões continentais como o Brasil torna-se bastante acentuada, revelando que, muito 

embora se defenda a luta pela efetivação da autonomia municipal, haverá diversos casos em 

que o município não deterá capacidade institucional de produzir políticas públicas, nem as 

condições necessárias para ser autônomo. Além disso, “houve a desconcentração de ações 

educacionais de forma muito mais efetiva do que a descentralização garantidora de autonomia 

aos entes federados” (DOURADO, 2007, p. 937). Conforme destaca Abrucio (2002), foi a 

ausência de uma coordenação do processo descentralizador que o fez dependente de duas 

variáveis: do desenho específico de cada política pública (a área da Saúde obteve melhores 

resultados que as demais) e da estratégia de indução federativa, pois constatou-se debilidade 

fiscal de uma grande proporção de municípios. Abrucio e Segatto (2014, p. 49) ratificam esse 

posicionamento, pois consideram que os municípios “são muito heterogêneos em termos de 

porte físico ou populacional [...]. A maioria dos governos municipais depende de transferências 

financeiras de outros níveis de governo, tornando-os menos autônomos”. Todos, em 
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contrapartida, seguem basicamente a mesma legislação e possuem igualdade perante a 

Constituição.  

A decisão sobre qual dos níveis governamentais se encontra mais apto a assumir 

determinadas atribuições “deveria levar em consideração, portanto, diferentes variáveis 

(administrativas, culturais, demográficas, etc.) que os habilitariam ou não a assumir 

determinados serviços públicos” (SOUZA, D.; FARIA, 2004, p. 931). É nesse sentido que o 

federalismo é plural: valoriza-se o autogoverno e as potencialidades criativas dos governos 

subnacionais, como também a função positiva da parceria, enfatizando conceitos como 

tolerância, compromisso, barganha e reconhecimento mútuo entre os entes federativos 

(ABRUCIO; SANO, 2013). Nos casos em que se existe baixa capacidade institucional de um 

ou outro município, devem-se estabelecer outros mecanismos que permitam uma cooperação 

mais efetiva entre os entes, que considere as especificidades locais, pois, para Cardoso Jr. (2011, 

p. 32), “descentralização sem capacitação adequada nos níveis e nas instâncias subnacionais é 

algo que compromete não só o desempenho finalístico dos programas e gastos públicos, como 

também coloca em risco virtudes intrínsecas da própria descentralização”. 

Já está evidente que a descentralização é um elemento constitutivo da realidade 

brasileira, a qual é fruto do desenho institucional e do ordenamento jurídico do país, que prevê 

um rol de competências a serem efetivados por cada ente federado. Mas, essa descentralização 

poderia ser equivalente a uma autonomia do município? Se fosse, deveria haver então o 

princípio de interdependência envolvido, para caracterizar uma descentralização articulada.  

Para ser possível afirmar que a coordenação federativa é uma expressão da interdependência 

entre os entes, deve-se considerar, portanto, que a estruturação do federalismo na educação 

mescla-se à própria formação histórica brasileira, enfrentando um cenário marcado por 

desigualdades regionais, fragmentação do sistema político e dificuldades na divisão de 

atribuições entre os três níveis de governo. A existência de uma estrutura administrativa 

nacional não deveria dispensar a capacidade de gestão da educação por cada ente federado. 

Abrucio (2010, p. 65) defende que o regime de colaboração reúne essencialmente três 

fundamentos: “a institucionalização de fóruns de negociação federativa, a melhor definição e/ou 

medidas para induzir o papel coordenador do nível estadual e o fortalecimento da cooperação e 

associativismo entre os municípios”. Tendo em vista o fortalecimento da coordenação nacional 

das políticas educacionais, é possível identificar ações que ocorreram e/ou se consolidaram nas 

décadas de 1990 e 2000, as quais buscaram aperfeiçoar o planejamento, a orientação das 

transferências voluntárias a estados e municípios e a gestão de recursos e dos sistemas de 

informação e de avaliação, conforme demonstra o Quadro 8. 
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Quadro 8 – Iniciativas de coordenação federativa na educação básica 

Dimensão Ações e Programas implantados 

Coordenação nacional 

� Fortalecimento do Conselho Nacional de Educação; 
� Fóruns e Conferências de Educação; 
� Censo Escolar; 
� Fortalecimento das Entidades de dirigentes educacionais dos 

sistemas (Consed, Undime, FNCE). 
� Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE). 

Planejamento da política e 
à orientação das 
transferências voluntárias 
a estados e municípios 

� Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); 
� Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (CTE); 
� Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Formação Profissional 

� Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica; 

� Universidade Aberta do Brasil; 
� Programa Nacional de Formação de Funcionários (Profuncionário). 

Sistemas de informação e 
de avaliação 

� Prova Brasil e Provinha Brasil; 
� Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb); 
� Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Gestão dos recursos 

� Descentralização dos recursos dos programas federais da merenda 
escolar e do livro didático; 

� Programas Dinheiro Direto na Escola e Bolsa Escola Federal; 
� Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização do Magistério (FUNDEB); 
� Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica 

estabelecido em lei. 
Fonte: elaborado a partir de Abicalil (2011), Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Abrucio e Segatto (2014). 

Foi diante do contexto de reformas e da necessidade de coordenação das políticas 

educacionais que o Governo Federal implantou, especialmente no segundo mandato do governo 

Lula (2007-2010), iniciativas de coordenação federativa na educação básica, com o objetivo de 

proporcionar a cooperação tanto nas relações verticais quanto nas horizontais. Todos esses 

programas e ações são meios que visam a fortalecer a coordenação federativa, pois, sob o 

comando do Governo Federal, essas mudanças tiveram grande impacto nas relações 

intergovernamentais que versam sobre a política de educação.  

O PDE, o Plano de Metas e o PAR, lançados em 2007 pelo Governo Federal, são 

determinações que estão inseridas nesse novo contexto, dentre as quais destaca-se a importância 

das ações voltadas ao planejamento da política e à orientação das transferências voluntárias a 

estados e municípios (as transferências voluntárias são aquelas feitas por convênios, em que os 

municípios precisam assinar um acordo, geralmente com o FNDE, para receber os repasses), 

visando ao fortalecimento da coordenação federativa, concretizadas a partir do PDE e do PAR. 

No entanto, continua sendo um desafio o fortalecimento das capacidades institucionais dos 

municípios, em especial no que se refere à execução de suas ações (ABRUCIO; SEGATTO, 

2014). Os autores defendem que é preciso apoiar ações cooperativas entre os três níveis de 

governo, nos planos vertical e horizontal. 
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Fugindo de uma redundância sobre o tema, a discussão aqui estabelecida parece então 

voltar ao mesmo ponto: o Brasil é marcado por desigualdades sociais e assimetrias que 

justificam a adoção do federalismo enquanto forma de organização do Estado, mas que, ao 

mesmo tempo, continua apresentando limites na efetivação dos direitos sociais e das políticas 

públicas. Logo, criar condições para que haja colaboração entre os entes federados na área 

educacional aparece como um grande desafio para a consolidação do federalismo cooperativo. 

Abrucio e Segatto (2014, p. 57) defendem que “é necessário, de baixo para cima, criar 

incentivos e garantir direitos federativos para que os governos locais cooperem e atuem 

conjuntamente com os estados”. Conforme os autores, na maior parte dos municípios, as 

Secretarias Municipais de Educação se relacionam mais com o MEC do que com as Secretarias 

Estaduais de Educação. 

Segundo Cury (2010), devido ao fato de a União congregar 27 estados, mais de 5.500 

municípios e o Distrito Federal, o regime de colaboração, seja em termos de conteúdo, seja em 

termos de mecanismo, torna-se difícil, lento e necessariamente negociado. Logo, se, antes da 

CF de 1988, a gestão a educação envolvia a inter-relação da União apenas com os estados, 

depois dela, que passou a tratar como ente mais de cinco mil municípios, teve que organizar a 

educação sob os princípios do federalismo com toda essa nova complexidade. 

Como caminho para a consolidação do regime de colaboração, o Parecer CNE/CEB nº 

11/2012 estabelece a proposta de uma agenda de práticas sociais que visam à construção de 

uma estrutura capaz de dinamizar sua implementação, delineando ações a realizar e formas de 

colaboração entre os entes federados, tais como: promover a coerência entre o PNE e os Planos 

Estaduais e Municipais de Educação; fortalecer fóruns, os conselhos de educação, e as entidades 

de dirigentes educacionais – Consed, Undime e outros; organizar redes de comunicação e 

cooperação – de gestores, de conselhos; criar e fortalecer espaços de pactuação regional; induzir 

a participação das universidades na promoção da qualidade da educação básica e instituir Fórum 

Nacional de Gestão Federativa. Essa agenda de práticas, aliada a um sistema federativo mais 

entrelaçado, cooperativo e democrático parece ser a solução para superar a “ausência de fóruns 

federativos, baixa cooperação entre estados e municípios e destes entre si, além das fragilidades 

em termos de capacidade institucional dos governos subnacionais” (ABRUCIO; SEGATTO, 

2014, p. 57). 

Uma iniciativa recente que vem se fortalecendo como alternativa na busca pela 

superação das dificuldades enfrentadas pelos municípios encontra-se na concepção de Arranjos 

de Desenvolvimento da Educação (ADE). O Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu o 

parecer nº 9/2011 que aprova a proposta de fortalecimento do regime de colaboração mediante 
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a implementação de ADE, tendo sido objeto da Resolução nº 1, em 23 de janeiro 2012, da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. O objetivo dos arranjos é 

promover o regime de colaboração horizontal de natureza eminentemente intermunicipal57, 

contando com a participação do estado e União, que assumem o objetivo comum de contribuir 

de forma transversal e articulada para o desenvolvimento da educação em determinado 

território. De acordo com o parecer, os primeiros modelos de ADE adotaram o PAR como 

instrumento de referência na definição de estratégias de atuação entre municípios, visando a 

alavancar os indicadores locais de educação. Os arranjos constituem uma oportunidade de, por 

intermédio de cooperação intermunicipal, ultrapassar os limites de apenas um município, 

seguindo no enfrentamento das desigualdades educacionais que caracteriza o regionalismo 

brasileiro. Por se configurar como iniciativa recente, ainda há poucos registros de ações bem-

sucedidas58.  

As diversidades regionais e as desigualdades sociais brasileiras incutem um cenário de 

fragmentação que remete ao pensamento de que ainda não foi possível cumprir o que o plano 

da legalidade estabelece em termos de concepção de políticas que possam ser consideradas 

como “compartilhadas” entre os entes federados. A existência de várias unidades constituintes 

traz implicações para os atores sociais, para os quais um ambiente institucional mais complexo 

e fragmentado cria um cenário bastante distinto de ação estratégica (PIERSON, 1995). 

Necessariamente, essa fragmentação demanda ações verticais de coordenação e controle do 

setor educacional, descentralizando algumas funções, e, ao mesmo tempo centralizando 

responsabilidades decisivas na elaboração e implantação das políticas educacionais. 

Em um país no qual o federalismo esteja operante, os entes podem competir uns com 

os outros, buscar projetos independentes que trabalhem de forma contraditória ou cooperar para 

atingir fins que não poderiam obter isoladamente. Ainda, sua interdependência pode permitir-

lhes desenhar projetos de auxílio mútuo ou entrelaçá-los em estruturas institucionais e políticas 

de alta rigidez e complexidade (PIERSON, 1995). É o desenho assumido pelas relações 

intergovernamentais entre as unidades subnacionais e o governo central que irá tipificar a 

                                                           
57 Esse tema não será abordado em profundidade na presente pesquisa porque o objetivo principal dos ADE é 
fortalecer o regime de colaboração horizontal entre os municípios, fugindo da discussão central desta tese, que está 
voltada ao estudo do estabelecimento da separação vertical de poderes instituída mediante o PAR. Ademais, se 
desconhece a existência de alguma prática de ADE implantada para a elaboração/execução do PAR, ou qualquer 
incentivo do Governo Federal para este fim. Por outro lado, para aprofundar a leitura sobre esse tema, sugere-se a 
apreciação da seguinte obra: ABRUCIO, Fernando Luiz.; RAMOS, Mozart Neves (org.). Regime de colaboração 
e associativismo territorial: arranjos de desenvolvimento da educação. São Paulo: Fundação Santillana, 2012. 
58 O parecer nº 9/2011 apresenta tentativas no Recôncavo Baiano, Agreste Meridional de Pernambuco, Corredor 
Carajás do Maranhão e Noroeste de São Paulo, sendo que não houve êxito na Bahia. Na Paraíba, ainda não há 
registro de algum arranjo ou consórcio que tenha sido firmado entre os municípios. 
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atuação do Estado nacional quanto à definição de políticas públicas, conforme um perfil 

centralizador, não centralizador ou descentralizador (ARAÚJO, 2013). Nesse sentido, a 

Constituição de 1988 determinou novas diretrizes para os direitos sociais no país, pois 

estruturou a lógica política que remete à autonomia e ao regime de colaboração, a ser 

regulamentado entre os entes federados (DOURADO, 2013).  

Constatar a existência de melhorias na coordenação federativa não implica dizer que 

se tenha um regime de colaboração efetivo, pois, mesmo com a municipalização e 

responsabilização no ensino fundamental, “ainda existem lugares onde há uma forte divisão da 

rede entre estados e municípios e, afora os mecanismos financeiros vinculados às matrículas, 

não há hoje outro indutor de coordenação entre eles” (ABRUCIO, 2010, p. 65). Nesse sentido, 

considera-se que o Plano de Ações Articuladas se estabelece como uma das políticas de 

indução, elaborada pelo Governo Federal no sentido de fortalecer a colaboração entre os entes 

e favorecer a municipalização da educação. O PAR se caracteriza mais como um instrumento 

de coordenação federativa do que como uma política garantidora de autonomia local, e é certo 

que sua implantação apresenta limites e contradições na efetivação das ações, mas também se 

coloca como um avanço face às tradições políticas no Brasil, conforme será discutido mais 

adiante. 
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4 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO HORIZONTE DO FEDERA LISMO 

BRASILEIRO: compreensões sobre a dinâmica de compartilhamento do poder 

 

A educação brasileira vem enfrentando modificações ao longo do tempo, emergindo 

como desafio para os gestores públicos a efetivação de políticas que possam prover uma 

educação de qualidade para superar o cenário de desigualdades regionais, mas que também 

suportem os pressupostos gerencialistas atuais (descentralização, qualidade, planejamento 

estratégico, controle social), sem deixar de cumprir as prerrogativas do regime de colaboração. 

Discute-se, então, uma ambiência marcada por essa série de movimentos que são paralelos, 

mas, ao mesmo tempo, entrelaçados, tendo como pano de fundo a coordenação federativa das 

políticas educacionais. 

Este capítulo tem o objetivo de promover um debate sobre as políticas educacionais 

do PDE, Plano de Metas e PAR à luz dos conceitos do federalismo cooperativo, bem como do 

contexto político-administrativo vivenciado pelos entes federados. Analisa-se o delineamento 

normativo dessas políticas, verificando se promovem o envolvimento das unidades federativas 

para a efetivação do regime de colaboração. Na divisão de competências no âmbito do PAR, a 

distância entre os níveis de governo não diminuiu, ou seja, a formulação e a implementação das 

estratégias, que deveriam se tornam cada vez mais interdependentes, continuam, no paradigma 

do gerencialismo, como processos separados pelo poder vertical. 

O capítulo está dividido em duas partes. A primeira discute o papel do Governo Federal 

com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tece um debate sobre se essa 

iniciativa governamental fortalece a coordenação federativa e a interdependência entre os entes. 

A segunda parte analisa, no horizonte do federalismo cooperativo, o aparato normativo que 

envolve o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Ações Articuladas, 

visando ao esclarecimento da atribuição de competências para cada ente federado que permita 

compreender como União, estado e municípios atuaram ou atuam no exercício do PAR. 

 

4.1 Considerações acerca do Plano de Desenvolvimento da Educação como estratégia 

para a coordenação federativa 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi lançado pelo Governo Federal 

em abril de 2007, tendo como principal objetivo a melhoria da qualidade da educação brasileira, 
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em todos os níveis e modalidades. Como prerrogativa para a implantação do PDE, o Governo 

estabelece o regime de colaboração entre os entes federados, de modo que as ações realizadas 

por cada ente repercutissem na melhoria da qualidade da educação nacional (CASTRO, A.; 

CABRAL NETO, 2016). O documento oficial que apresenta o PDE é conhecido como Livro 

do PDE (HADDAD, 2008), no qual se expõem as razões, os princípios e os programas do 

MEC59 para a melhoria da qualidade da educação básica.  

A descentralização da gestão foi estabelecida como principal estratégia para alcançar 

a melhoria da qualidade no campo educacional (CASTRO, A. 2007), visando a promover, 

mediante os princípios da gestão estratégica e do controle da qualidade, a racionalização, a 

eficiência e a eficácia dos sistemas de ensino (LOPES; CASTRO, A., 2012). Nesse sentido, 

cabe lembrar que a qualidade da educação aparece como imperativo na Constituição de 198860, 

bem como na LDB 9.394/9661. Além desses fundamentos legais, Camini (2013) destaca que as 

diretrizes políticas e metas estabelecidas no PNE 2001-2010 já sinalizavam a urgência de mais 

investimentos na qualidade do ensino, sendo, portanto, uma referência que justifica a concepção 

                                                           
59 As ações do PDE, que estão detalhadas no Anexo 5 desta tese, relacionam-se às seguintes temáticas: Índice de 
qualidade, Provinha Brasil, Transporte escolar, Gosto de ler,  Brasil Alfabetizado, Luz para todos, Piso do 
magistério, Formação, Educação Superior, Acesso facilitado, Biblioteca na escola, Educação profissional, Estágio, 
Proinfância, Salas multifuncionais, Pós-doutorado, Censo pela Internet, Saúde nas escolas, Olhar Brasil, Mais 
Educação, Educação Especial, Professor-equivalente, Guia de tecnologias, Coleção educadores, Dinheiro na 
escola, Concurso, Acessibilidade, Cidades-polo e Inclusão digital. 
60 Artigos da Constituição de 1988 que tratam da qualidade da educação: Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: VII – garantia de padrão de qualidade. Art. 211. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 1º A União organizará 
o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, 
em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios. Art. 212. 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. § 3º A distribuição 
dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 
a: III – melhoria da qualidade do ensino. 
61 Artigos da LDB 9.394/96 que tratam da qualidade da educação: Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: IX – garantia de padrão de qualidade; Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 
e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. Art. 9º A União incumbir-se-á de: VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino 
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Art. 75. A 
ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as 
disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. 
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do PDE. Quando apresenta os objetivos e as prioridades, o texto do PNE 2001-2010 elenca que 

“a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis” deve ser alcançada, por isso estabelece 

diretrizes e metas de qualidade para todas as modalidades de ensino62. 

Tendo em vista a consolidação de uma educação de qualidade e de bases democrática 

e participativa, Cury (2010) acrescenta que o regime de colaboração requer uma coexistência 

coordenada e descentralizada de sistemas de ensino com diversos requisitos: unidade, divisão 

de competências e responsabilidades, diversidade de campos administrativos, diversidade de 

níveis de educação escolar e com assinalação de recursos vinculados. Em busca dessa 

coexistência, destaca-se o papel do governo central na coordenação das políticas educacionais, 

cuja atuação é ressaltada na LDB 9.394/96, quando determina que a educação nacional está 

organizada de forma que cabe 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” (art. 8º, parágrafo 1º, BRASIL, 

1996b, n.p., grifo nosso). Em termos de ordem prática, efetiva-se o papel do Governo Federal 

nessa coordenação por meio da política educacional do PDE, definindo, posteriormente com o 

Plano de Metas, os marcos normativos que direcionariam as políticas municipais de educação. 

Sob o argumento de que “só é possível garantir o desenvolvimento nacional se a educação for 

alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado de forma a potencializar seus efeitos” 

(HADDAD, 2008, p. 5), o PDE, afirma-se no Livro do PDE, oferece uma concepção de 

educação alinhada aos objetivos constitucionalmente determinados à federação brasileira. 

São quatro Decretos que formalizam os eixos norteadores do PDE, os quais visam a 

potencializar as políticas de educação: um plano de metas para a educação básica (Decreto nº 

6.094/07 implementa o Plano de Metas CTE), sendo esse o foco do estudo, um programa para 

a educação superior (Decreto nº 6.096/07 institui o REUNI), diretrizes para a integração da 

educação tecnológica (Decreto nº 6.095/07 estabelece diretrizes para a constituição dos IFET) 

e um programa para a alfabetização nacional (Decreto nº 6.093/07 organiza o Programa Brasil 

Alfabetizado). Corroborando Castro, A. e Cabral Neto (2016), quando afirmam que o Plano de 

                                                           
62 Em se tratando da educação infantil e do ensino fundamental, o PNE 2001-2010 traz as seguintes referências ao 
termo qualidade: 1. EDUCAÇÃO INFANTIL – 1.2 Diretrizes – As medidas propostas por este plano decenal para 
implementar as diretrizes e os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil se enquadram na 
perspectiva da melhoria da qualidade. 1.3 Objetivos e Metas – Meta 19: Estabelecer parâmetros de qualidade dos 
serviços de educação infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como instrumento 
para a adoção das medidas de melhoria da qualidade. 2. ENSINO FUNDAMENTAL – 2.2 Diretrizes – Nos cinco 
primeiros anos de vigência deste plano, o ensino fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a 
responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da 
educação escolar. O direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, 
até a conclusão. 
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Desenvolvimento da Educação (PDE) não se apresenta como plano, constituído de 

diagnósticos, objetivos e metas, mas como a junção de mais de 40 programas e instrumentos 

avaliativos que contemplam a educação em sua totalidade, avalia-se que o PDE é visivelmente 

a tentativa de organizar um conjunto de programas e ações sob uma lógica coordenada pelo 

MEC. Dito de outro modo, os programas não dependem da existência do PDE, eles se reúnem 

para formar o PDE. Isso significa que as secretarias do MEC se organizaram, em decorrência 

desses Decretos, com Portarias, Resoluções, Editais, Termos e outros documentos legais, de 

forma que tenham executado as disposições dos Decretos e realizado as ações que concretizam 

os programas, o que, em última análise, concretizou o PDE.  

Devido à histórica fragmentação das políticas educacionais, o PDE propôs o diálogo 

entre os entes federados, destacando a necessidade de articulação entre União, estados, Distrito 

Federal e municípios, a fim de garantir o direito à educação no país. Nesse sentido, Camini 

(2013) argumenta que, do ponto de vista administrativo, outra justificativa para a criação do 

PDE está centrada justamente na fragmentação dos programas e ações executados pelo MEC, 

requerendo uma melhor articulação na execução das políticas educacionais em âmbito nacional. 

De acordo com Garcia e Cardoso Jr. (2015, p. 85), 

É frequente no discurso dos principais atores sociais destacar a importância de o poder 
público apontar um horizonte para o qual possam convergir articuladamente interesses 
diversos, desde que devidamente coordenados. A tradução direta de tal discurso é: 
precisamos de um projeto; precisamos de um plano de longo prazo cujos primeiros, 
segundos, terceiros passos sejam evidentes e nos deem a orientação e a segurança 
necessárias para nos movimentarmos. 

Esse chamamento relembra o papel do Governo Federal como condutor da 

coordenação federativa das políticas educacionais para efetivar a cooperação na dimensão das 

relações verticais entre o governo central e as unidades constituintes, conforme defende Watts 

(2006). Por isso, debater sobre o cenário que se institui como nascedouro do PDE é de notável 

relevância, uma vez que possui como prerrogativa a descentralização intergovernamental na 

educação básica, por intermédio da municipalização do ensino fundamental e da educação 

infantil, e, ao mesmo tempo, a necessidade de articulação nacional das políticas educacionais, 

por meio da coordenação federativa. Essas ações conjuntas são essenciais, pois deve-se 

promover o fortalecimento das capacidades institucionais dos municípios, principalmente para 

garantir a execução de suas ações.  

As desigualdades de capacidade administrativa, técnica e financeira dos municípios 

fizeram emergir a necessidade de novos arranjos, a partir de esforços comuns entre os entes 

federados, efetivados por meio da descentralização (DOURADO, 2013; ROCHA, 2013). 

Porém, vale ressaltar que essa cooperação dificilmente surge de forma espontânea, demandando 
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a existência de diferentes mecanismos de coordenação no âmbito das políticas públicas 

(ABRUCIO; SANO, 2013). Voss (2011) relembra que, ao longo do tempo, governos brasileiros 

têm assumido compromissos com organismos internacionais, produzindo diversas reformas, 

concretizadas por meio de leis, planos e programas, na busca por soluções para os problemas 

educacionais. São exemplos desses compromissos: o Programa Educação para Todos – EPT, o 

Plano de Ação Hemisférico sobre Educação – PAHE, as Conferências Ibero-americanas de 

Educação – CIE e o Projeto Principal de Educação – PPE (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 

2007).  

Além da Conferência Internacional de Jomtien, realizada em 1990, que passou a 

orientar as políticas educativas, instituições e empresas63 uniram-se para promover, em 2006, a 

“Conferência Ações de Responsabilidade Social em Educação: melhores práticas na América 

Latina”, cujas discussões culminaram no documento Compromisso Todos pela Educação, o 

qual recebeu a adesão dos empresários, intelectuais, sindicalistas, universidades, mídia e outras 

organizações da sociedade civil (GHIRALDELLI JR, 2009; SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 

2011). O plano brasileiro de “Educação Para Todos”, incorporou as orientações e metas dos 

organismos internacionais, entre elas, a prioridade à ampliação do ensino fundamental e a 

implantação de um amplo sistema de avaliação da Educação Básica com a finalidade de aferir 

a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental (FERREIRA, E.; FONSECA, 2011). Nesse 

sentido, o PDE consolida os interesses do movimento Todos pela Educação e dos organismos 

multilaterais. 

Esses também são motivos que problematizam o cenário educacional brasileiro, pois 

envolvem as reformas administrativas realizadas pelo Estado na década de 1990 e sua passagem 

do modelo burocrático64 para o gerencial. Várias propostas de reforma são sugeridas como 

compreensão de que o Estado não seria capaz de atender sozinho às demandas de uma sociedade 

cada vez mais complexa e globalizada, pois, conforme explica Abrucio (1998), o Estado 

também foi afetado pela globalização e pelas inovações tecnológicas que modificaram a lógica 

do setor produtivo, as quais ocasionaram a perda do poder de ação e redução de sua 

governabilidade. A crise de governabilidade pode ser entendida como a “incapacidade de 

regular as relações entre economia e sociedade e os conflitos distributivos a elas inerentes, no 

                                                           
63 Fundação Lemann, Fundação Jacobs e Grupo Gerdau, com a participação de outras empresas como Odebrecht, 
Dpaschoal, Instituto Camargo Corrêa, Fundação Roberto Marinho e dos bancos Real, Fundação Itaú Social, 
Fundação Bradesco, Santander, bem como do Instituto Ayrton Senna e do Instituto Ethos, e com o apoio do Preal. 
64 A burocracia pode ser definida como uma organização com estrutura rígida e centralizada, cujo foco está no 
cumprimento dos regulamentos e procedimentos administrativos, sendo seu desempenho avaliado com base na 
observância das normas legais e éticas. 
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contexto da ordem democrática e de um mundo globalizado” (LUSTOSA DA COSTA, 2000, 

p. 268). Tais transformações converteram a reforma administrativa do Estado em um problema 

recorrente, levando ao entendimento de que seria necessário tornar a administração pública 

mais moderna e mais eficiente (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Assim, a conjuntura que congregou o enfraquecimento do poder estatal, manifestada 

na perda de capacidade de regular as relações entre economia e sociedade, aliada à escassez de 

recursos públicos, e ao avanço de uma ideologia privatizante, levou a uma profunda crise do 

modelo burocrático e à ascensão da administração pública gerencial (ABRUCIO, 1998; 

LUSTOSA DA COSTA, 2000), adotado, no Brasil, como justificativa para a reorganização em 

função da nova matriz econômica que se estabeleceu em âmbito global65. A partir desta noção, 

a reforma educacional brasileira foi conduzida no interior da reforma do Estado, ancorada na 

introdução dos mecanismos gerenciais pautados na ideia de que o sistema educacional brasileiro 

deveria ter eficiência e eficácia em seus processos internos (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 

2011). A tônica das Políticas Educacionais, tanto nos níveis macro (ministérios e secretarias), 

quanto no nível micro (escolas e salas de aula) foi alterada substancialmente para incorporar as 

novas ações de gestão dos serviços públicos (CASTRO, A., 2007). 

No campo da cultura gerencial, o que se busca é moldar mais gerentes, com habilidade 

e criatividade para encontrar novas soluções (ABRUCIO, 1998), e, além disso, adotar novas 

formas de gestão da coisa pública, mais compatíveis com os avanços tecnológicos, ágeis, 

descentralizadas e mais focadas no controle de resultados do que no controle de procedimentos 

(BRESSER-PEREIRA, 1998), sobretudo para aumentar a eficiência governamental. Não 

obstante o domínio do paradigma gerencialista na condução da gestão pública, cabe ressaltar 

que o mesmo apresenta limitações. Para o momento, é oportuno salientar que os processos de 

reforma tangenciaram a dimensão da democratização do Estado, a qual “diz respeito a todas as 

medidas voltadas para a mudança nas suas relações com a sociedade, no sentido de afirmar-se 

como sustentáculo da ordem igualitária e fiador de direitos de cidadania” (LUSTOSA DA 

COSTA, 2000, p. 268). O autor explica que, em uma sociedade democrática, a participação é 

um valor em si mesmo, mas também é funcional à efetividade dos programas públicos, por isso 

defende que haja iniciativa governamental para que a administração pública atenda a todos 

igualmente, sendo universal na prestação e equânime no atendimento, buscando também 

                                                           
65 As exigências relacionadas ao desenvolvimento econômico do Brasil vinculam a construção de uma agenda 
educacional à necessidade de maior qualificação da força de trabalho para garantir a competitividade industrial 
nacional. Tal qualificação, perpassa pelo domínio de competências relacionadas ao desenvolvimento tecnológico 
e organizacional, sempre visando ao aumento do desempenho do mercado. 
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“formas de comunicação biunívoca, no sentido de que as ações tenham um sujeito 

universalmente reconhecido e um mesmo significado para o governo e para a sociedade”, pois 

a comunicação eficaz cria condições para que a administração perceba as demandas 

comunitárias e se faça entender pela comunidade (LUSTOSA DA COSTA, 2000, p. 269). 

Contudo, no âmbito do aparelho de Estado, as reformas gerenciais permanecem na 

lista das mudanças que estão sendo realizadas (DAGNINO, 2009), por isso é importante 

apresentar, de forma sucinta, as principais características da administração pública gerencial, 

conforme demonstra a Figura 10. 

Figura 10 – Principais características da administração pública gerencial 

 

Fonte: elaborado a partir de Bresser-Pereira (1998). 

Em que pese a exposição dessas características, questiona-se: como se poderia pensar 

a inserção desses conceitos gerenciais no campo das políticas educacionais no Brasil? Se a 

interação entre os entes implica uma mistura complexa de competição, cooperação e 

acomodação (PIERSON, 1995), o PDE está incorporado a esse universo, pois há de se 

considerar a complexidade das relações que se estabelecem na esfera política das reformas, uma 

vez que a administração pública constitui um sistema organizacional com diferentes tarefas e 

valores. Corroborando a visão de Abrucio (1998), Bresser-Pereira (1998) afirma que além do 

controle estatal ser ineficiente quando comparado com o mercado, submete-se a critérios 

políticos muitas vezes inaceitáveis, confundindo a função da empresa, que é a de ser 

competitiva e ter lucros, com a do Estado, que contempla, por exemplo, a distribuição de renda. 

O modelo de administração gerencial é uma expressão cada vez mais concreta na área 

da educação. Conforme Cabral Neto e Castro, A. (2011, p. 753) explicam, apesar de a CF de 
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1988 e a LDB 9.394/96 se referirem à gestão democrática, “os programas e projetos 

desenvolvidos pelos últimos governos se alinham, de fato, a uma perspectiva de gestão 

gerencialista”, citando, como exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Os pressupostos da administração gerencial trazem como instrumento fundamental de 

modernização da gestão pública o conceito de planejamento estratégico, o qual, de acordo com 

Ferreira, E. e Fonseca (2011), constitui-se como instrumento para organizar as ações de forma 

racional e descentralizada e institucionalizar as regras do jogo na administração das políticas 

governamentais. Ao longo do movimento das reformas, o planejamento estratégico foi adotado 

como instrumento para concretizar os pressupostos gerencialistas, mas esse processo não se deu 

de forma automática, pois, primeiramente, o foco esteve voltado na gestão, para, só depois, 

incorporar as práticas de planejamento. Embora se reconheça a importância do planejamento 

como instrumento para a formulação e a implementação das políticas públicas, segundo 

Fernandes e Gentilini (2014, p. 488) “ele diluiu-se, no decorrer dos anos de 1990, nos processos 

de reforma do Estado e de reorganização da administração pública, uma vez que o foco eram 

os mecanismos de execução das políticas”. 

Em que pese a trajetória histórica da adoção do planejamento governamental no 

Brasil66, o recorte temporal que está sendo utilizado para amparar os argumentos desse texto 

toma como base os planejamentos realizados durante o primeiro governo Lula (2003-2010). 

Conforme contextualiza Ferreira, E. (2012), buscando conciliar a herança recebida das reformas 

dos governos anteriores e a nova configuração do Estado brasileiro, o governo Lula tanto adotou 

uma política social mais robusta como recuperou o planejamento educacional de forma mais 

organizada entre os entes federativos.  

De acordo com Garcia e Cardoso Jr. (2015, p. 82), “há, na atualidade, uma demanda 

explícita por maior incidência do planejamento público na vida nacional”. Reivindica-se, 

segundo os autores, a adoção de métodos e técnicas mais sofisticados e eficazes de 

planejamento público estratégico, de abrangência multissetorial e cobertura de longo prazo. 

Dagnino (2009, p. 44) afirma que, com a democratização política, duas pontas da gestão pública 

e do processo de elaboração de políticas estão sofrendo uma rápida transformação. Segundo o 

autor, na ponta inicial, a veiculação da demanda, “há claramente maior probabilidade de que 

                                                           
66 Para compreender com profundidade a evolução histórica do planejamento governamental no Brasil, sugere-se, 
além da leitura de Dagnino (2009) sobre Estado Herdado versus Estado Necessário, a apreciação das obras: (1) 
CARDOSO JR., José Celso; CUNHA, Alexandre dos Santos (Org.). Planejamento e avaliação de políticas 
públicas. Brasília: IPEA, 2015. (2) CARDOSO JR., José Celso (org.). A reinvenção do planejamento 
governamental no Brasil. Brasília: IPEA, 2011. No contexto educacional, recomenda-se a leitura dos diversos 
textos presentes como tema de destaque no periódico Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v.44, n.153, jul./set. 2014. 
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assuntos ‘submersos’ e de grande importância para a população passem a integrar a agenda de 

decisão política” e, na ponta terminal, a decisão de onde alocar recursos, “existe igualmente 

uma grande probabilidade de que problemas originais passem a ter sua solução viabilizada”. 

No contexto educacional, Fernandes e Gentilini (2014, p. 489) afirmam que 

No decorrer dos anos 2000, parece ter ocorrido uma retomada do tema do 
planejamento educacional, devido ao fortalecimento dos municípios como entes 
federativos, com capacidade de formular, implementar e executar suas políticas de 
educação; à necessidade de esclarecimento sobre a cooperação entre os entes 
federativos no financiamento e na implementação de programas e projetos; à 
formulação dos planos nacional, estaduais e municipais de educação; e à necessidade 
de efetivar os aportes institucionais necessários para a sua concretização, como os 
conselhos de educação. 

Portanto, o planejamento estratégico dá sustentação a uma nova racionalidade técnica 

na organização das políticas educacionais, reafirmando a supremacia das diretrizes gerenciais 

como solução para responder aos desafios do sistema educacional (CASTRO, A.; CABRAL 

NETO, 2016). No documento que apresenta o PNE 2014-2024, afirma-se que o planejamento 

envolve um esforço metódico e consciente, pois, ao selecionar e orientar os meios e as 

estratégias para atingir os fins previamente definidos, devem ser estabelecidas prioridades e 

procedimentos básicos de ação, para promover a interação e a coordenação entre os diversos 

setores da administração para processo coerente de intervenção na realidade (BRASIL, 2014a). 

A concepção de planejamento estratégico requer a reunião dos termos políticas, 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Decorre daí a necessidade, em termos de gestão 

pública, da estruturação das instâncias, organizações, instrumentos e procedimentos, que são 

tão essenciais quanto as atividades de planejamento (CARDOSO JR., 2011). Como já foi dito, 

por ser um programa de ações, não se considera que o PDE seja um planejamento estratégico 

no sentido estrito do termo, mas, como ele está presente em outros instrumentos do 

planejamento governamental, a discussão conceitual estabelecida sobre o tema faz todo sentido 

aqui, além de que dá suporte ao debate sobre o PAR. 

Considerando a prevalência de processos contínuos na gestão estratégica, os 

momentos e as atividades implicados podem ser caracterizados em (DAGNINO, 2009, p. 102): 

a) Diagnóstico: explicar a realidade sobre a qual se quer atuar e mudar; foi, é e tende 

a ser. 

b) Formulação: expressar a situação futura desejada ou o plano; o que deve ser. 

c) Estratégia: verificar a viabilidade do projeto formulado e conceber a forma de 

executá-lo; é possível? Como fazer? 

d) Operação: agir sobre a realidade; fazer, implementar, monitorar, avaliar. 
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Nessa perspectiva de planejamento, os Planos Plurianuais de quatro anos, 

implementados a partir de 1996, se firmam como parte do planejamento da nação. No Plano 

Plurianual (PPA) 2008-2011, apresentado em 2007, anuncia-se, dentre as estratégias de 

desenvolvimento para o período do PPA, a qualidade da educação, como meta para que o 

projeto de desenvolvimento nacional pudesse ser viabilizado. Dentre os objetivos estratégicos, 

o PDE está destacado como agenda prioritária do Governo Federal. O foco seria “criar sinergia 

e cooperação nacional na construção da educação de qualidade” (BRASIL, 2007d, p. 16).  

Com o consenso de busca pela qualidade, recupera-se a noção de que o governo deve 

prestar bons serviços, direcionando-se para o atendimento dos anseios da população. E, com a 

adoção de novas estratégias, buscar-se-á, ainda, uma participação mais direta da sociedade na 

gestão pública (ABRUCIO, 1998; BRESSER-PEREIRA, 1998). Mas, questiona-se de que 

modo essa participação se efetiva na área da educação, considerando que as mais diversas 

heterogeneidades estão presentes no território brasileiro e que a mobilização social, nesse caso, 

não pode ser sinônimo de mera transferência de responsabilidades quanto ao controle dos 

resultados das políticas. 

Como foi dito, o Governo Federal estabeleceu no PPA 2008-2011, o PDE e o Programa 

Compromisso Todos pela Educação, que posteriormente teve a nomenclatura de Programa 

substituída por Plano de Metas. Na perspectiva de Voss (2011), o PDE e o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (conhecido como Plano de Metas CTE) entraram na agenda 

do Governo Federal, durante o segundo mandato do governo Lula, com o objetivo de promover 

as reformas educacionais consideradas necessárias para inserir o Brasil no projeto de 

desenvolvimento global. Com a finalidade de alinhar a educação ao Projeto de Aceleração 

Econômica (PAC), foram instituídas diversas medidas na área da educação, incluindo o PDE. 

É por isso que o mesmo é conhecido como PAC da Educação67.  

O PDE também está alinhado a outros planos governamentais. O FNDE elaborou o 

planejamento estratégico do órgão para o quadriênio 2013-2017. Conforme consta no histórico 

do documento denominado “Plano Estratégico 2013-2017”, a primeira versão do Plano 

Estratégico do FNDE, realizada em 2004, tinha por finalidade implementar o Projeto de 

Fortalecimento Institucional, cujas ações estruturantes estavam vinculadas às diretrizes do 

PDE. A partir de então, diversas ferramentas de gestão estratégica foram incorporadas ao 

                                                           
67 A ideia básica do PAC era de se tornar um programa capaz de preparar a infraestrutura do país para um 
crescimento que deveria vir a partir de uma reforma tributária e política, puxada por um forte apoio governamental 
em projetos sociais. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi considerado, então, o PAC da Educação 
(GHIRALDELLI JR, 2009, p. 251). 
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planejamento educacional desse órgão: Balanced Scorecard (BSC), análise SWOT, elaboração 

de Mapa Estratégico (2010-2015) e painel de indicadores e metas para a aferição do 

desempenho institucional (FNDE, 2015).  

Essa busca por novas formas de gestão é justificada pelo FNDE:  

Diante das crescentes demandas sociais e do compromisso do Governo Federal, por 
meio de suas Políticas Públicas voltadas para o desenvolvimento da educação, o 
FNDE tem buscado inovar e modernizar sua forma de gestão para superar os desafios 
e atingir as finalidades que lhe são atribuídas. Neste cenário a definição de um 
Planejamento Estratégico é essencial para o aprimoramento da execução do crescente 
montante de recursos disponíveis para o desenvolvimento da educação (FNDE, 2015, 
n.p.). 

É necessário, portanto, compreender a dinâmica do planejamento como contribuição 

para a produção do conhecimento sobre a realidade educacional, o qual liga-se à estrutura do 

federalismo e às condições relacionadas ao movimento de centralização-descentralização 

administrativa e financeira, sendo possível discutir sobre a forma de materialização da 

cooperação no espaço federativo (FERREIRA, E., 2014). 

O que se tem como subjacente ao PDE e ao Plano de Metas CTE é uma conjuntura 

que envolve todos esses elementos, os quais se configuram e se entrelaçam em uma realidade 

concreta para educação brasileira: os objetivos nacionais alinhados aos dos organismos 

multilaterais e com a adoção do modelo gerencialista e da descentralização, concretizada por 

meio da municipalização de níveis do ensino, transfere, portanto, aos territórios municipais, a 

tarefa de prover a população com uma educação de qualidade, que seja gerenciada de modo 

eficiente e controlada socialmente. E, em todo esse contexto, deve prevalecer a atuação da 

União como coordenadora das políticas, que, notadamente, foi quem conduziu a tomada de 

decisão, mas também deveria se exaltar a manutenção da autonomia dos governos subnacionais. 

Conforme analisa Oliveira, D. (2009, 2011), o PDE tanto expressa a orientação das 

políticas descentralizadas, focadas em público específico e implementadas em nível local, 

quanto procura resgatar o protagonismo do Estado, mais especificamente do MEC. 

Conhecendo-se a trajetória do federalismo brasileiro face à educação, o Livro do PDE chama à 

responsabilidade de instituir programas ancorados nos “fundamentos e princípios 

historicamente saturados, voltados para a consecução dos objetivos republicanos presentes na 

Constituição” (HADDAD, 2008, p. 6).  

Na visão de Cury (2007, p.15), seria possível perceber, portanto, um 

“neoprotagonismo” do MEC, definindo melhor a assistência técnica e financeira da União e 

buscando envolver os entes federativos em um compromisso recíproco, por meio de parcerias 

ou convênios. Porém, conforme problematiza Pontual (2007, p. 50), 
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No que se refere ao período da sua elaboração, pode-se constatar a ausência de um 
diálogo mais amplo com a sociedade civil. As linhas gerais do Plano foram 
apresentadas pelo Governo em março de 2007, e foi estipulado um prazo de apenas 
um mês para as reações da sociedade civil. Nesse período, o Governo realizou 
conversas com algumas organizações sobre aspectos pontuais do Plano, sempre a 
partir de proposições já semi-acabadas. O fato de o Governo não conseguir apresentar 
uma versão escrita integral do PDE dificultou bastante a interlocução com a sociedade 
civil organizada, cujas reações foram predominantemente pautadas por matérias 
veiculadas pela imprensa. 

Ao analisar essas palavras percebe-se que, ao decretar o PDE, o governo Lula rompeu 

com as práticas recentes de construção democrática de projetos e planos para a Educação, como, 

por exemplo, o PNE 2001-2010, cujo processo de aprovação contou com a participação social 

(VOSS, 2011), mesmo sabendo-se que foi a proposta do Governo Federal que se tornou 

preponderante na versão final aprovada (SOUZA, D., 2014). Assim, seguiu-se no sentido de 

instituir práticas restritivas da autonomia dos entes, cuja atuação assume um papel limitado no 

tocante à concepção e implantação de políticas educacionais. 

Avaliar o modo pelo qual o MEC coordenou a implantação do PDE conduz ao 

entendimento de que houve uma interpenetração da área de atuação do MEC perante os demais 

entes federados. Retomando a reflexão de Watts (2006), dentre os fatores que contribuíram para 

a intensificação da interdependência e da necessidade de cooperação intergovernamental no 

século XX, está a intensificação das atividades desempenhadas pelos governos, em todos os 

níveis. Tal intensificação desencadeou maiores áreas de sobreposição e interpenetração e, 

portanto, suscitou a necessidade de gerenciar essa interdependência de forma mais eficaz. Esse 

é, por conseguinte, o ponto de inflexão mais discutido: como gerenciar a interdependência entre 

o MEC, estados e municípios de forma mais eficaz. 

Sobre a simplificação na divulgação das informações, Camini (2013) argumenta que 

não existiu uma exposição ordenada dos programas e ações advinda do MEC/FNDE, havendo 

uma notada ausência na sistematização das iniciativas, a qual tornou difícil a construção de um 

mapeamento do conjunto de ações que compõe o PDE. Avaliando o período de 2007 a 2009, a 

autora observou inúmeras alterações nas informações disponibilizadas no site do MEC, tanto 

que elaborou três quadros diferentes, um para cada ano avaliado, demonstrando as mudanças 

efetuadas nos programas ofertados. Nardi, Schneider e Durli (2010) informam que, com o 

passar do tempo, o conjunto geral de ações continuou sendo modificado, pois tanto as originais 

foram alteradas como várias outras foram incluídas ou excluídas do conjunto, sem que se tenha 

como precisar os critérios que nortearam essas variações68. Desta feita, cria-se a possibilidade, 

                                                           
68 Acresça-se a esses fatos que, com a finalidade de apresentar um quadro atualizado sobre as ações dos programas 
do PDE, buscou-se informações (em 29/10/2015) nos sites do MEC e do FNDE, entretanto as pesquisas não 
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tratada nas entrelinhas desse texto, de que o PDE tenha sido sucumbido enquanto Plano, 

permanecendo apenas o seu conteúdo, ou seja, os programas e ações que o compunham. Em 

uma conjuntura precisa, limitada no tempo, o PDE estaria se configurando, portanto, como mais 

uma política de governo, planejada não para um horizonte de longo prazo calcada na 

perspectiva de continuidade, mas de forma efêmera, concebida e descontinuada junto com o 

período de gestão do governo em vigor. 

Também é recorrente a crítica de que o PDE não faz menção ao PNE 2001-2010, nem 

explicita o modo pelo qual pretende tratá-lo ou incorporá-lo em suas concepções (VOSS, 2011; 

SAVIANI, 2009; CARA, 2007; PONTUAL, 2007). Ramos (2007) ainda discute que, além de 

o PDE não imprimir relações com o conjunto de metas do PNE 2001-2010, inverte sua lógica, 

pois enquanto o PNE se baseava na ampliação de direitos, na universalização e na qualidade da 

educação pública, o PDE tem foco na busca por resultados e na melhoria dos indicadores. 

Segundo Oliveira, D. (2011), isso deve ter ocorrido em virtude da pouca eficácia do PNE 2001-

2010 em orientar a educação nacional, proporcionando um ambiente favorável à iniciativa do 

governo de adotar suas políticas ao invés de seguir as do Estado. E Cara (2007, p. 36), nessa 

crítica à concepção do PDE enquanto política educacional excludente da participação social, 

conclui que “novas ações não podem desconsiderar as conquistas sociais já estabelecidas, nem 

as políticas e leis construídas pelo conjunto da sociedade brasileira em diálogo com o Estado”.  

Analisando o princípio cooperativo do federalismo, a visão do MEC sobre o regime 

de colaboração, exposta no Livro do PDE, afirma que, para a execução de programas de 

manutenção e desenvolvimento da educação, a colaboração se efetiva ao “compartilhar 

competências” sejam políticas, técnicas ou financeiras, “de forma a concertar a atuação dos 

entes federados sem ferir-lhes a autonomia” (HADDAD, 2008, p. 8). Ao mesmo tempo, trata o 

regime de colaboração da seguinte maneira: “essa simples divisão de tarefas, se articulada em 

grandes eixos (educação básica, superior, profissional e continuada), com regras 

transparentes e metas precisas [...], pode pôr em marcha um avanço perceptível e sólido” 

(HADDAD, 2008, p. 8, grifo nosso). Sob essa perspectiva, os entes devem arcar juntamente 

sobre a qualidade da educação, mas também conduzir-se com base nessa “simples” divisão de 

tarefas, com regras transparentes e metas precisas. Conforme destaca Cury (2007, p.15), o PDE 

“tem um registro marcadamente administrativo, variado, reunindo medidas de pesos muito 

diferentes. Nesse sentido, ele focaliza enfaticamente a relação União/municípios, entrelaçando 

                                                           

retornaram dados com esse termo de referência. Encontram-se nos portais várias menções ao PAR, mas ao PDE 
não havia qualquer link que conduzisse ao acompanhamento dos programas. 
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metas, resultados, avaliação e recursos” que, acrescente-se, não foram pactuadas/os com os 

entes federados.  

Dentre as formas de interação intergovernamental especificadas por Watts (2006) – 

elaboração de políticas independentes, consulta, coordenação, tomada de decisão conjunta, 

resolução de conflitos e acordos formais – o PDE parece relacionar-se à elaboração de políticas 

independentes, que ocorre quando, em assuntos que afetam outros entes, um governo toma 

medidas sem consultar os outros ou considerando os seus interesses, e os outros governos são 

forçados a se ajustar de forma independente. Mas o Governo Federal não deveria exercer o 

papel de coordenação federativa? Nos termos de Watts (2006), a coordenação se dá quando os 

governos não só consultam, mas tentam desenvolver políticas comuns mutuamente aceitáveis, 

que, em seguida, cada um aplica e desenvolve dentro da sua própria jurisdição. Isso posto, 

somente cabe deduzir que falta, ao Governo Federal, a forma de consulta, ou seja, reconhecer 

que suas ações afetam o processo de interdependência federativa, necessitando trocar opiniões 

e informações antes de agir. Esse regime de colaboração que é definido do alto sem pactuação 

de regras com os entes federados fere não somente o princípio da interdependência, mas 

também a autonomia dos entes. 

O PDE está pautado em uma concepção sistêmica da educação, comprometendo-se a, 

primeiro, promover uma articulação entre as políticas orientadas a cada nível, etapa ou 

modalidade da educação, e, segundo, coordenar os instrumentos de política pública disponíveis. 

A partir do reconhecimento das conexões intrínsecas entre quatro eixos norteadores, educação 

básica, educação superior, educação tecnológica e alfabetização, propõe-se a potencializar as 

políticas de educação de forma a que se reforcem reciprocamente (HADDAD, 2008). Nas 

palavras de Barão (2009, p. 6), questiona-se: “o que significa fazer política com os instrumentos 

disponíveis”? O livro do PDE não deixa claro que instrumentos são esses e nem tampouco como 

os entes federados terão acesso aos mesmos. Tendo em vista que “o planejamento sistêmico 

inicia com um diagnóstico da realidade e estabelece coordenação e integração entre as 

atividades” (FERREIRA, E., 2014, p. 605), é possível relacionar o princípio da visão sistêmica 

do PDE à lógica empresarial, porém, sendo “perceptível que a solução dos problemas 

educacionais dificilmente será buscada pelo estudo das causas ou do contexto histórico no qual 

a educação brasileira se insere, mas a partir de instrumentos fundamentalmente numéricos” 

(NARDI; SCHNEIDER; DURLI, 2010, p. 562). 

Uma possível explicação para essa falta de articulação estaria, por conseguinte, 

relacionada à incorporação dos princípios gerenciais na gestão educacional. O livro do PDE 

chama essa mudança de percepção de “novo regime de colaboração. Um compromisso fundado 
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em diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas, efetivas, voltadas para a 

melhoria da qualidade da educação” (HADDAD, 2008, p. 14, grifo nosso). Há nesses 

argumentos, uma lógica que pretende uma congruência entre os princípios federativos e os 

mecanismos gerenciais. Parece haver então, a intenção de caso de incutir, na mente dos 

gestores, um pensamento “autônomo” que se paute em indicadores e metas, direcionando, 

portanto, a interdependência para a indução de uma lógica gerencial. De acordo com Voss 

(2011), o PDE está regulado em princípios como eficiência, eficácia e produtividade da 

educação, os quais devem ser mensurados por meio de exames e provas padronizadas.  

 Outra dimensão que merece destaque está relacionada aos princípios de 

responsabilização e mobilização social que estão intrínsecos ao PDE, quando se afirma que:  

Dois outros imperativos se desdobram dos propósitos do Plano: responsabilização (o 
que se conhece na literatura como accountability) e mobilização social. Se a educação 
é definida, constitucionalmente, como direito de todos e dever do Estado e da família, 
exige-se considerar necessariamente a responsabilização, sobretudo da classe 
política, e a mobilização da sociedade como dimensões indispensáveis de um plano 
de desenvolvimento da educação. Com efeito, a sociedade somente se mobilizará em 
defesa da educação se a incorporar como valor social, o que exige transparência no 
tratamento das questões educacionais e no debate em torno das políticas de 
desenvolvimento da educação. Desse modo, a sociedade poderá acompanhar sua 
execução, propor ajustes e fiscalizar o cumprimento dos deveres do Estado 
(HADDAD, 2008, p. 8, grifo nosso). 

De acordo com o texto, os sujeitos locais devem se mobilizar para acompanhar a 

execução, propor ajustes e fiscalizar o cumprimento dos deveres do Estado, mas todos se tornam 

responsáveis pelo alcance das metas. Conforme assegura Voss (2011), esse discurso da 

responsabilização e mobilização social tem a finalidade de capturar governos e comunidades 

locais, condicionando-os ao envolvimento na construção da política que se sustenta na lógica 

da elevação da qualidade da educação. Nardi, Schneider e Durli (2010, p. 556) relatam que, sob 

a bandeira da construção de uma educação escolar pública de qualidade, o Governo Federal se 

esforçou para mobilizar os segmentos da sociedade, “definindo a orientação e a condução da 

política nacional com as quais protagoniza importante interferência nas políticas dos estados e 

dos municípios”. Esse discurso do governo só faz sentido para regrar o pensamento de que este, 

sob o pretexto de participação social, vai se isentando do cumprimento da função de 

acompanhamento, transferindo para a população a tarefa de se mobilizar em prol do controle 

social. 

O livro do PDE, ao falar sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

afirma que, como os dados das avaliações passaram a ser divulgados por rede e por escola, isso 

“tem aumentado significativamente a responsabilização da comunidade de pais, professores, 

dirigentes e da classe política com o aprendizado. Aqui, responsabilização e mobilização social 
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tornam a escola menos estatal e mais pública” (HADDAD, 2008, p. 12). O tema da mobilização 

social possui destaque no site do MEC, com link específico que traz materiais instrucionais para 

tratar do assunto. Esse tema se estabelece com base na definição de regras advindas do Estado, 

cabendo aos gestores, com base na descentralização da execução, responsabilizar-se pela 

eficiência dos projetos (GARCIA; QUEIROZ, 2012). Destina-se aos formadores de opinião, 

comunidade, gestores, professores e pais a tarefa de controle, de cobrança sobre as ações 

(SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011). Porém, critica Oliveira, D. (2009, p. 206), esse 

argumento é bastante retórico pois “insiste em um discurso que evoca práticas de envolvimento 

e responsabilização social [...], quando se sabe que fatores estruturais intra e extraescolares são 

determinantes do baixo desempenho obtido nos exames de ‘medição’ de qualidade”.  

Uma vez que a oferta do ensino fundamental é responsabilidade do município, cabe ao 

mesmo estabelecer seu planejamento educacional para garantir a qualidade da educação nas 

escolas da rede municipal. Como as ações do PDE estão relacionadas a vários programas 

específicos e independentes69, as estratégias mobilizadas pelo MEC evidenciam um forte 

movimento descentralizador focado, principalmente, no nível local (NARDI; SCHNEIDER; 

DURLI, 2010). Voss (2011, p. 62) resume que o discurso do PDE está baseado nesse conjunto 

de enunciados: “a qualidade da educação só pode ser alcançada pelo compromisso de todos; 

qualidade da educação que segue a via empresarial; compromisso que cria uma trama de 

relações de controle sobre as ações de cada um dos sujeitos identificados como responsáveis”. 

Isso ocorre porque há no planejamento uma decisão política de normatização e de controle 

social (FERREIRA, E.; FONSECA, 2011). Como discute Saviani (2009), ao invés de enfatizar 

a função avaliativa e regulatória da União em relação às responsabilidades educacionais de 

estados e municípios, o PDE deveria buscar outro tipo de regime de colaboração, pautado em 

responsabilidades efetivamente compartilhadas.  

Analisando o PDE diante dos princípios do federalismo, vê-se que o mesmo não se 

caracteriza como uma política de âmbito local nem estadual; o PDE está contemplado no rol de 

competências da União, uma vez que o MEC buscou definir, por meio dos programas, as bases 

da educação nacional. O federalismo cooperativo prevê não apenas as normas compartilhadas, 

mas também o autogoverno (self-rule), portanto, dentro da política do PDE, deveria haver 

                                                           
69 São exemplos de programas/ações do PDE: da Secretaria de Educação Básica (SEB) – Próconselho, Pradime, 
Programa Nacional Escola de Gestores, Profuncionário, Programa Saúde na Escola e Programa Saúde e Prevenção, 
Programa de Correção de Fluxo Escolar. Da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (SECADI) – Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, Programa Escola que 
Protege, Programa para Classes Multisseriadas do Campo, Programa Bolsa Família, Programa Educação Inclusiva. 
Do FNDE – Levantamento da Situação Escolar, Formação pela Escola, Programa Caminho da Escola, Proinfo, 
Prouca, Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação Básica. 
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mecanismos que promovessem a identidade territorial dentro de uma união política mais ampla 

(WATTS, 2006). Se o PDE visa à integração nacional, o PAR deveria garantir a autonomia 

local com a interdependência? A divisão de poderes entre as unidades territoriais acabará por 

ocasionar situações de sobreposição de ações e interpenetração de áreas de poder. O cerne da 

questão que se coloca aqui é que o PAR também intenciona ser um mecanismo institucional 

que enlaça a integração nacional, porém, o faz em detrimento das especificidades regionais, 

ferindo a integridade territorial. 

 

4.2 O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Ações 

Articuladas no contexto do federalismo cooperativo: evidências do predomínio da 

autoridade hierárquica  

 

Ao apresentar o PDE como programa de ação, o Governo Federal contemplou, dentre 

as iniciativas, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, programa estratégico do 

PDE para o planejamento e a gestão educacional na educação básica. A sequência adotada para 

a concretização dos objetivos do MEC está assim relacionada: o PDE funciona como um grande 

guarda-chuva que abarca diversos programas, dentre os quais encontra-se o Plano de Metas, 

que, por conseguinte, referenda o PAR. Porém, a elaboração de políticas públicas que inclua o 

poder político dos vários entes federados, com interesses e capacidades distintas, certamente 

criará complicações para a formulação, implementação e modificação das políticas sociais 

(PIERSON, 1995). Origina-se, então, como imperativo desse texto, analisar essas 

complicações.  

Para avaliar de forma pormenorizada os elementos que envolvem o PAR e as regras 

do jogo federativo, será estabelecida uma discussão sobre a concepção do Plano de Metas e do 

PAR, a elaboração dos planos de ação e a execução dos mesmos.  

 

4.2.1 A concepção do Plano de Metas e do PAR 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação configurou-se como eixo 

articulador estratégico de descentralização do PDE e a execução dos seus programas e ações 

foram efetuadas através da elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) nos municípios. 
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O Plano de Metas e o PAR se assentam nas seguintes bases normativas, apresentadas 

de forma cronológica: 

a) Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; 

b) Resolução FNDE nº 29/2007, de 20 de junho de 2007, incluindo alterações 

posteriores, que estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a 

operacionalização da assistência financeira suplementar a projetos educacionais, no 

âmbito do Compromisso Todos pela Educação; 

c) Resolução FNDE nº 14/2012, de 8 de junho de 2012, incluindo alterações 

posteriores, que estabelece os critérios para o apoio técnico e financeiro às redes 

públicas de educação básica dos Estados, Municípios e Distrito Federal, no âmbito 

do Plano de Ações Articuladas (PAR); 

d) Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro 

da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas. 

São esses os documentos que fixam as condições de prestação de serviços pelo 

Governo Federal, em regime de colaboração com estados e municípios, determinando aspectos 

como a elaboração do PAR, regras de participação dos entes, instituição do Ideb, critérios para 

adesão ao Plano de Metas, condições para a assistência técnica e financeira, definição das 

responsabilidades dos agentes, instrumentos para transferência de recursos financeiros, 

acompanhamento e controle social dessas transferências.  

Com o objetivo de construir relações de sentido mais profundas entre os princípios do 

federalismo cooperativo e o PAR, enquanto política pública de responsabilidade do Estado, é 

necessário realizar um estudo do resgate histórico do PAR, buscando elementos que permitam 

uma melhor compreensão dos fatos desde a origem, em abril de 2007. A UNESCO desenvolveu 

um relatório70 no qual descreve o histórico acerca da concepção do Plano de Metas, bem como 

do processo de sua implementação. Declara-se, nesse documento, que os pontos mais 

importantes postos em pauta para a criação do Plano de Metas foram (BRASIL, 2010a, p. 6-7): 

a) a necessidade de realizar um diagnóstico da situação educacional de cada estado e 

cada município, assim como a elaboração de plano de ação; 

b) a prioridade de atendimento, pelo MEC, aos municípios com menor Ideb71; 

                                                           
70 A consultora do MEC, Fabiane Robl, descreveu o processo de criação do Plano de Metas no documento 
“UNESCO Produto 3 – Documento Técnico contendo o histórico acerca da criação e implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação e as perspectivas de continuidade”, de fevereiro de 2010. 
71 As discussões sobre o PAR nasceram no contexto de democratização, participação e distribuição dos recursos 
públicos. Ferreira, E. (2014, p. 607-608) defende que “o próprio MEC reconhecia que o montante de recursos era 
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c) o agrupamento dos programas e ações do MEC e FNDE em eixos temáticos, linhas 

de ação e itens financiáveis. 

O relatório da UNESCO apresenta como referência um Documento Base que precedeu 

ao Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a) e à Resolução FNDE nº 29/2007, 

de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007b), que são os referenciais normativos do Plano de 

Metas. A versão final do texto do Decreto nº 6.094 apresentou, basicamente, alterações de 

nomenclatura dos termos, em relação ao que está posto no Documento Base. O Plano de Metas 

foi tratado inicialmente como “Programa Compromisso Todos pela Educação”, o PAR havia 

sido nomeado de “Plano de Ação Global” e “Plano de Ações Integradas”; e o Ideb seria IDE – 

“Índice de Desenvolvimento da Educação”, mas todas essas nomenclaturas foram alteradas para 

as que são conhecidas atualmente (BRASIL, 2010a).  

Tomando como alicerce o disposto nos art. 23, inciso V, art. 205 e art. 211, parágrafo 

1º, da Constituição (BRASIL, 1988), e nos arts. 8º a 15 da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996b), o 

Plano de Metas foi instituído por meio do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 e se intitula, 

no art. 1º, como “a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

atuando em regime de colaboração” (BRASIL, 2007a, n.p., grifo nosso). O art. 9º do referido 

Decreto estabeleceu a criação do PAR: “o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou 

financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes” (BRASIL, 2007a, n.p.). Ainda, define que o 

PAR é a base para o estabelecimento do termo de convênio ou de cooperação entre a União e 

os estados e municípios e que o procedimento de adesão deve ser formalizado ao se assinar o 

Compromisso e realizar a Prova Brasil.  

Porém, ao analisar o relatório da UNESCO sobre a concepção do Plano de Metas, 

percebe-se que uma primeira versão do Plano foi elaborada inicialmente por dois consultores 

do MEC, para, depois, ser discutida e referendada em reunião com outras oito pessoas, 

representantes do MEC, FNDE, UNICEF, UNESCO e Inep (BRASIL, 2010a, p. 4-6): 

Na primeira semana de fevereiro de 2007, a Secretaria Executiva do MEC – 
representada pela sra. Ana Cristina Schneider, na época Diretora de Programas 
Especiais – realizou a primeira reunião técnica sobre a criação de um programa para 
atendimento global das ações do MEC e FNDE. Esta reunião contou com a presença 
do Presidente do FNDE – Daniel Balaban, a consultora Fabiane Robl, o consultor José 

                                                           

insuficiente para impactar na melhoria da educação básica no País e estava disposto a suplementar os valores para 
municípios mais prejudicados. O PAR, dessa maneira, constituía um instrumento que tinha chances de garantir um 
tratamento mais equilibrado e sob o controle da União. Essa análise é comprovada quando se observa que o Fundeb 
foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, exatamente no mesmo dia da publicação da 
Resolução FNDE nº 029/2007”. 
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Parente, e a Diretora de Programas Especiais da Secretaria Executiva do MEC – Ana 
Schneider. No decorrer da reunião foram discutidos aspectos centrais para a 
construção de um documento base a ser discutido na semana seguinte (12/02/2007) 
por representantes das secretarias do MEC, FNDE, UNICEF e UNESCO. Desta 
forma, os consultores Fabiane Robl e José Parente ficaram com a tarefa de elaborar o 
referido documento. [...] o documento base foi levado para discussão na segunda 
semana de fevereiro de 2007. A reunião contou com a presença das seguintes pessoas: 
José Henrique Paim – Secretário Executivo do MEC, André Lázaro – Secretário 
Executivo Adjunto, Daniel Balaban – Presidente do FNDE, Ana Cristina Schneider – 
Diretora de Programas Especiais da Secretaria Executiva do MEC, Fabiane Robl – 
Consultora, José Parente – Consultor, Maria Salete da Silva – UNICEF, Marilza M. 
G. Regattieri – UNESCO, Jane de Castro – UNESCO e Fabiana de Felício – INEP. A 
importância de citar os nomes acima, deve-se ao fato de que foram estas as pessoas 
que fundamentaram e acreditaram na criação do Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação, a partir da apresentação da estrutura geral do Documento Base em 
meados de fevereiro de 2007. [...] Com relação ao documento base, cabe ainda 
destacar que este foi o precursor do Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, assim como 
da Resolução 29. 

O exame do citado Documento Base, que consta como anexo ao relatório da UNESCO, 

conduz à percepção de que, como já dito, praticamente não houve alteração em relação ao texto 

do Decreto nº 6.094, até porque sucederam-se apenas dois meses entre as reuniões e o texto 

final sancionado. Portanto, se a preparação desse Documento Base não contou com a 

participação de todos os entes federados, a “conjugação de esforços” não se deu no sentido da 

discussão coletiva sobre os objetivos e princípios do programa ou das estratégias de execução.  

  A participação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 

no processo de concepção do Plano de Metas e do PAR não foi confirmada72, embora se 

reconheça a importância da atuação dessas instituições no momento em que foi necessária a 

mobilização dos municípios para aderir ao PAR, ou seja, na etapa de elaboração. Camini (2009, 

p. 255) também confirma essa informação em seu estudo: 

a iniciativa  da mobilização e convite para estabelecer parceria com os entes  
federados,  estados, municípios e Distrito  Federal para a adesão à proposta, traduzida 
em compromisso que implica em assumir as diretrizes já estabelecidas no Decreto 
Federal n°. 6.094/2007 partiu do MEC. A pesquisa revelou a participação privilegiada 
da UNESCO e UNICEF  nos debates iniciais e na realização de pesquisas que deram 
origem às diretrizes do Plano. A Undime, no que pese ter confirmado também sua 
participação, o que ficou evidenciado é que a sua inserção efetiva ocorreu através da 
adesão e mobilização já no processo de implantação do Plano de Metas Compromisso. 

O Decreto nº 6.094 apenas define as atribuições dos municípios para concretizar as 

metas, acarretando implicações negativas do ponto de vista do pacto federativo, do regime de 

colaboração e das relações intergovernamentais, pois não se efetivaram os princípios da 

                                                           
72 O relatório da UNESCO não menciona a participação da Undime e do Consed no processo de concepção do 
Plano de Metas e do PAR. Em mensagem enviada em 30/06/2016 à então consultora do MEC, Fabiane Robl, 
responsável pelo relatório, esta confirmou que tais instituições não possuíram qualquer papel na concepção do 
Plano de Metas e do PAR, tendo sido envolvidas a partir da fase de mobilização dos municípios para elaborar os 
planos (adesão ao Plano de Metas e etapas de diagnóstico e elaboração do PAR). 
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interdependência, da autonomia, da cooperação, nem a garantia da equidade. Ora, se com a 

redemocratização o município “ganhou” autonomia pela via da descentralização, deveria, desta 

feita, fortalecer sua capacidade institucional de formulação e implementação de políticas 

educacionais, mas permanece na retaguarda do Governo Federal, atuando como mero executor 

da política. Muito embora possa se considerar que essa descentralização foi “convergente”, no 

sentido de que as ações do MEC e do ente que firma o Compromisso se agregam em torno da 

responsabilização das partes envolvidas, é também caracterizada como uma descentralização 

“monitorada”, tanto pela exigência de um planejamento, quanto pela adoção do Ideb como 

índice de avaliação (LUCE; FARENZENA, 2007, p. 11). Segundo Elazar (2011), o problema 

da descentralização é que, devido à existência da autoridade de um governo central, este pode 

descentralizar as políticas e recentralizar novamente, se quiser. Não seria esse o caso da 

concepção do Plano de Metas? Defende-se que sim, pois o MEC recentralizou a concepção do 

Plano para depois descentralizar apenas sua execução, como será discutido mais adiante. 

Ao apresentar as diretrizes do Plano de Metas no livro do PDE, Haddad (2008, p. 14) 

também se posiciona em favor da realização das metas e já deixa indícios de que o MEC não 

contemplou os atores municipais na concepção dos programas: “E a adesão ao Plano de Metas 

significa mais do que o reconhecimento dessas diretrizes. Significa o compromisso dos gestores 

municipais com sua concretização no plano local”. Ainda, o art. 1º da Resolução FNDE nº 

29/2007, que estabelece os critérios e procedimentos para assistência técnica e financeira aos 

programas e ações educacionais, no âmbito do Plano de Metas, prevê no parágrafo 2º que “as 

ações têm caráter suplementar e serão realizadas em regime de colaboração” (BRASIL, 2007b, 

n.p., grifo nosso). Entendendo o termo “realizadas” como sinônimo de “executadas”, importou, 

nesse caso, que os gestores locais reconhecessem a importância do Plano de Metas e se 

comprometessem com sua materialização. Conforme discute Dourado (2013, p. 769), as 

iniciativas definidas pela União, se constituem, em sua maioria, “em processos com reduzida 

intervenção dos entes federados, mas que requerem sua adesão por meio de diversos 

mecanismos de indução financeira”. Segundo o autor, se esse contexto não for revisto, “poderá 

contribuir, cada vez mais, para a centralização do poder e para a consequente redução de 

autonomia dos governos subnacionais”. 

A não participação dos entes estaduais, municipais e do Distrito Federal na concepção 

do Plano de Metas levou a uma posição deliberada de aproximação da União com os 

municípios, sem a mediação dos estados, efetivada pela formulação de um documento 

intencionalmente voltado para as relações entre o governo central e o governo local. A 

Resolução FNDE nº 29/2007 cita uma lista de municípios prioritários para o atendimento do 
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FNDE, mas reserva pouca atenção aos estados, deixando-os, no art. 15, com a opção de 

colaborar: “Os Estados aderentes poderão colaborar, com assistência técnica e/ou financeira 

adicionais, para a execução e o monitoramento dos convênios firmados com os Municípios” 

(BRASIL, 2007b, n.p., grifo nosso). Prevê, ainda, que a participação dos estados nos convênios 

seja formalizada na condição de partícipe ou interveniente (as funções de partícipe estão listadas 

no Termo de Cooperação Técnica apresentado no Anexo 2).  

Seria apenas esse o papel dos estados no Planos de Metas? Certamente não, pois dois 

meses depois houve uma retificação desses dispositivos, por meio da deliberação da Resolução 

FNDE nº 47/2007, de 20 de setembro de 2007, que realiza alterações na Resolução FNDE nº 

29/2007 e inicia-se com a afirmação “considerando as especificidades das redes municipal e 

estadual de ensino” (BRASIL, 2007c, p. 1), passando a reservar um item para as condições de 

participação dos municípios e outro para os estados e o Distrito Federal (na Resolução FNDE 

nº 29/2007 havia apenas um item para os municípios), além de separar os eixos temáticos, linhas 

de ação e itens passíveis de assistência técnica e/ou financeira para estados e municípios.  

Esse contexto revela a provável existência de tensões nas relações intergovernamentais 

entre o Governo Federal e os estados. Entretanto, algumas ambiguidades permanecem, pois não 

há clareza sobre como as três arenas federativas (União, estados e municípios) poderiam 

compartilhar competências e atuar em regime de colaboração. Pareceu haver, com a Resolução 

FNDE nº 47/2007, apenas uma separação no que diz respeito à oferta do Plano de Metas aos 

estados e municípios. Oliveira, D. (2009, p. 198) constata que, na área das políticas de educação, 

“o governo federal vem desenvolvendo programas, estabelecendo parcerias com os municípios 

e com as escolas diretamente, muitas vezes sem a mediação dos estados, consolidando assim 

um novo modelo de gestão de políticas públicas e sociais”. Conforme já salientaram Castro, J. 

e Duarte (2008), esse foi um mecanismo estabelecido pelos representantes das administrações 

para burlar a instância de poder dos entes estaduais e manter a negociação direta com os 

municípios. A propósito, a intenção de reforçar os laços entre o governo nacional e o governo 

local é uma ideia fundante da nova gestão pública, que atribui importância significativa à 

revalorização do controle social e do poder local. 

Dentre as razões que nortearam a concepção do Plano de Metas, é importante registrar 

que, de acordo com o documento da UNESCO, o mesmo foi criado porque, em meio a outros 

fatores, constatou-se a baixa capacidade institucional dos municípios brasileiros: 

Um dos fatores que levou a criação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação foi a percepção do presidente do FNDE, Daniel Balaban, quando através de 
estudos identificou que os municípios que apresentavam projetos ao FNDE, a fim de 
obterem recursos eram sempre os mesmos. De acordo com relatos do próprio 
presidente, em torno de 80% dos municípios brasileiros nunca sequer haviam 
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apresentado projetos para obtenção de recursos, ou então, quando apresentavam, estes 
eram reprovados: ou pela forma ou pela inconsistência da proposta. Ou seja, aqueles 
municípios mais bem preparados, seja por sua capacidade técnica, seja pela facilidade 
na contratação de consultorias especializadas na confecção de projetos, sempre 
acabavam obtendo os recursos (cerca de 20% do total de municípios). E os demais, 
aqueles com baixa capacidade técnica ficavam a margem de conseguir qualquer forma 
de financiamento gerado pelas transferências voluntárias. O único acesso, até então 
era aquele garantido pelas transferências legais (BRASIL, 2010a, p. 4). 

Sobre esse enfoque, cabe destacar que é devido à existência de várias unidades 

constituintes que há implicações para os atores sociais, pois um ambiente institucional mais 

complexo e fragmentado cria um cenário bastante distinto de ação estratégica (PIERSON, 

1995). Como os municípios brasileiros apresentam, historicamente, um cenário fragmentado 

em relação a sua formação e à capacidade institucional, possivelmente essas ações estratégicas 

distintas estejam relacionadas à urgente necessidade, visualizada pelo FNDE, para o 

estabelecimento de políticas de indução, estimuladas pelo Governo Federal, como é o caso do 

PAR. O MEC já reconheceu essa deficiência, pois, quando constatou que o Ideb da rede 

municipal estava inferior ao da rede estadual, observa que o processo de municipalização não 

foi acompanhado dos devidos cuidados (HADDAD, 2008). Assim, o PAR se evidencia como 

um elemento centralizador, visto que se configura como “um instrumento de aplicação de 

diagnósticos e de organização racional das ações capazes de compensar a fragilidade 

operacional e política dos entes, o que justifica uma intervenção planejada pelo centro” 

(FERREIRA, E.; FONSECA, 2011, p. 88). A intenção do PAR é, portanto, positiva, embora 

traga como implicação o fato de não envolver os entes na concepção dos programas e ações. 

As heterogeneidades que estão presentes no território brasileiro configuram na 

educação um cenário de desigualdade que culmina com a trajetória histórica de dificuldade de 

acesso à educação. Visando ao enfrentamento das desigualdades educacionais que marca esse 

regionalismo, reconhece-se que “toda discrepância de oportunidades educacionais pode ser 

territorialmente demarcada: centro e periferia, cidade e campo, capital e interior” (HADDAD, 

2008, p. 5). Assim, o Governo Federal, por meio do MEC, afirma a importância do vínculo 

entre educação e ordenação territorial, uma vez que é no território (município) que as clivagens 

culturais e sociais, dadas pela geografia e pela história, se estabelecem e se reproduzem. Isso 

porque não há escola localizada geograficamente na União ou no estado. A escola está no 

município. Obinger, Castles e Leibfried (2005) asseguram que o federalismo desenvolve um 

conjunto de arranjos institucionais e regras de decisão do governo central que incorporem os 

interesses de base territorial. Portanto, da perspectiva do federalismo, a indução de uma relação 

da União com os municípios para o desenvolvimento cooperativo e articulado de políticas 

sociais firma-se no sentido da redução dessas heterogeneidades. Porém, analisando a fase de 
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concepção do PAR, verifica-se que, no caso brasileiro, essa função é exercida com fragilidade, 

especialmente no que se refere à articulação do governo central com as unidades subnacionais. 

O Plano de Metas e o PAR estão imbricados por natureza. O art. 9º da Resolução 

FNDE nº 29/2007 define que “as ações que compõem o Compromisso serão implementadas 

progressivamente e constarão do Plano de Ações Articuladas (PAR)” (BRASIL, 2007b, n.p.). 

Assim, tanto o Plano de Metas quanto o PAR estão estruturados em torno de quatro dimensões: 

I – Gestão Educacional; II – Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar; III – Práticas Pedagógicas e Avaliação; e IV – Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos. Em termos de estrutura, cada dimensão é composta por áreas de atuação e cada 

área apresenta indicadores específicos. Essa sequência pode ser mais bem visualizada por meio 

da Figura 11. 

Figura 11 – Estrutura do Plano de Ações Articuladas 

 

Fonte: Brasil (2008a). 
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O PAR 2011-2014 sofreu alterações em sua estrutura, passando a contemplar um 

maior número de indicadores em relação a sua primeira versão. De acordo com o manual de 

elaboração de 2011, “foram incluídos novos indicadores, bem como alguns já existentes tiveram 

sua redação aprimorada, para que o diagnóstico seja realizado de forma mais próxima da 

realidade de cada município e com maior precisão” (BRASIL, 2011a, p. 6). O instrumento 

diagnóstico para a elaboração do PAR 2011-2014 possui oitenta e dois indicadores, conforme 

demonstra o Quadro 9. 

Quadro 9 – Resumo das alterações na estrutura do PAR  

Dimensão 
PAR 2007-2010 PAR 2011-2014 

Área Indicadores Área Indicadores 

1 – Gestão Educacional  5 áreas 20 indicadores 5 áreas 28 indicadores 

2 – Formação de Professores 
e de Profissionais de Serviço 
e Apoio Escolar  

5 áreas 10 indicadores 5 áreas 17 indicadores 

3 – Práticas Pedagógicas e 
Avaliação  

2 áreas 8 indicadores 3 áreas 15 indicadores 

4 – Infraestrutura Física e 
Recursos Pedagógicos  

3 áreas 14 indicadores 4 áreas 22 indicadores 

Total 15 áreas 52 indicadores 17 áreas 82 indicadores 

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2008a) e Brasil (2011a). 
 

Em relação à avaliação dessas mudanças, considera-se que foram positivas, merecendo 

destaque algumas situações. Na Dimensão 1, dedicou-se uma maior atenção à “Área 2: Gestão 

de Pessoas”, com nove indicadores, que antes possuía um papel mais periférico, pois tratava 

apenas da temática da “Suficiência e estabilidade da equipe escolar” e possuía apenas dois 

indicadores. Na Dimensão 2, evidenciou-se a necessidade de formação nas modalidades de 

ensino da educação especial, escolas do campo, comunidades quilombolas e indígenas. Com a 

realização dos ajustes, alguns indicadores foram realocados, como, por exemplo, “Implantação 

e organização do ensino fundamental de 9 anos”, que pertencia à Dimensão 1 e passou para a 

Dimensão 3. Assim, a Dimensão 3 ganhou mais uma área, de “Organização da Rede de Ensino”. 

Na Dimensão 4, foi acrescentada uma área para cuidar das instalações físicas da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como indicadores para verificar as condições da infraestrutura 

física existente e a necessidade de novos prédios escolares. Também se percebeu que, de forma 

transversal, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi abordado em todas as 

dimensões. 
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Tendo em vista essas modificações, novas resoluções entraram em vigor, com 

destaque para o estabelecimento das orientações e das diretrizes para operacionalização da 

assistência financeira no âmbito do PAR, por meio da Resolução FNDE nº 14/2012, de 8 de 

junho de 2012 (BRASIL, 2012a), e no âmbito da Dimensão de Infraestrutura Física, por 

intermédio da Resolução FNDE nº 24/2012, de 2 de julho de 2012 (BRASIL, 2012c). Mediante 

a conversão da Medida Provisória nº 562, de 2012, o PAR foi regulamentado pela Lei nº 12.695, 

de 25 de julho de 2012 (BRASIL, 2012b). Portanto, o Ministério da Educação exerce sua função 

de coordenação federativa, assumindo como desafio o papel de “estimular que as formas de 

colaboração entre os sistemas de ensino sejam cada vez mais orgânicas” (BRASIL, 2014b, p. 

8).  

O modelo proposto pelo MEC sofreu modificações significativas, porém, esse 

momento não se configurou como uma etapa participativa, em que os municípios pudessem 

propor, criticar, sugerir. Entende-se as limitações do Governo Federal em coordenar uma 

política pública de dimensão territorial, mas considera-se que o espaço para a colaboração 

estaria mais concretamente firmado se tivesse ocorrido abertura à participação dos municípios 

na avaliação das mudanças. Nesse sentido, Garcia e Queiroz (2012, p. 190) avaliam que “a 

participação dos sujeitos nos processos decisórios não tem sido uma constante na história da 

educação brasileira”. Destarte, ao invés de se instituírem maneiras de romper com a trajetória 

de limites à cooperação, a autonomia do município permanece cerceada. Os municípios não 

puderam participar do processo de concepção do PAR, e agora, quando haveria a possibilidade 

de serem contemplados para colaborar com o novo modelo, não puderam, mais uma vez, 

participar. Restou-lhes, portanto, preencher o SIMEC com sua reflexão sobre os indicadores do 

diagnóstico, elaborar o PAR 2011-2014 e executar as ações definidas. 

Considera-se que a fase de concepção do PAR feriu os princípios do federalismo 

cooperativo porque o acordo é a ideia fundamental do pacto federativo (ELAZAR, 2011), mas, 

como tal, não pressupõe um acordo a “portas fechadas”, e sim, requer ampla participação das 

unidades, sejam nacionais ou subnacionais.  

 

4.2.2 Diagnóstico e elaboração do PAR Municipal 

 

Sobre a fase de elaboração do PAR, mudanças significativas na relação entre a União 

e os entes federados foram introduzidas com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. Reconhecendo as dificuldades de grande parte dos municípios, o MEC compromete-
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se a oferecer assistência técnica aos mesmos na elaboração do PAR. Nessa perspectiva, Saviani 

(2009) posiciona-se em favor da iniciativa de construir um processo sistemático e continuado 

de assistência, pois, em razão das insuficiências técnicas e financeiras e dos altos índices de 

desigualdades entre os municípios, a transferência do ensino fundamental aos mesmos tem se 

constituído como um ponto de estrangulamento, agravando as deficiências qualitativas da 

educação. É nesse sentido que Pierson (1995) argumenta que as unidades constituintes podem 

empregar estratégias variadas para contornar arranjos que achem problemáticos. O Plano de 

Metas seria, nesse contexto, uma das estratégias do Governo Federal para minimizar essas 

insuficiências. Nesse sentido, visto do ângulo político, “o planejamento está intimamente ligado 

à própria estrutura do regime federativo e das condições por ele impostas no que diz respeito 

ao movimento de centralização-descentralização administrativa e financeira” (FERREIRA, E.; 

FONSECA, 2011, p. 81). 

A concretização dos objetivos do Plano de Metas está atrelada ao que dispõem os arts. 

3º, 4º e 5º, do Decreto nº 6.094/2007, estabelecendo o termo de adesão como condição para a 

participação no Compromisso Todos pela Educação e o Ideb como indicador para a verificação 

do cumprimento das metas fixadas no acordo (BRASIL, 2007a). Na verdade, o Decreto trata a 

adesão como voluntária, mas condiciona o recebimento do apoio à assinatura do termo, ao 

compromisso de realização da Prova Brasil e à elaboração do PAR, conforme determina o art. 

10: “O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério da 

Educação e o ente apoiado” (BRASIL, 2007a, n. p.).  

Portanto, a partir do compromisso com o Plano de Metas, estados, municípios e o 

Distrito Federal passaram à elaboração do PAR, o qual se constituiu como pré-requisito para 

que fossem firmados convênios entre o MEC e os demais entes federados, ou seja, as 

transferências voluntárias passaram a ser condicionadas às demandas apresentadas no PAR. E 

as ações do mesmo foram direcionadas pelas projeções do Ideb, com o objetivo de serem 

atingidas as metas intermediárias previstas pelo MEC. Luce e Farenzena (2007) consideram 

que o regime de colaboração, na especificidade do uso de transferências voluntárias da União, 

instituiu as avaliações como um novo marcador nas relações intergovernamentais, uma vez que 

a distribuição de recursos foi atrelada aos resultados das mesmas. Mas considera-se que o PAR 

entra na lógica gerencialista, pois, “ao perseguir as metas estabelecidas utilizando-se dos 

instrumentos estrategicamente elaborados pelos planejadores centrais, pode-se considerar que 

há uma nova dinâmica em relação à modernização da gestão” (LOPES; CASTRO, A., 2012, p. 

41). 
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Essa avaliação baseada no Ideb tem sido criticada por autores como Voss (2011), 

Barão (2009) e Ramos (2007), porque o indicador não considera questões como melhores 

condições de trabalho na escola pública, formação e salários dos professores, número de alunos 

por turma, elaboração de currículo, participação da comunidade, carga horária dos alunos, 

dentre outros fatores existentes no contexto escolar, assim como não considera elementos 

específicos de cada realidade. Por isso, o MEC situa a avaliação com foco em resultados no 

campo do ranqueamento das escolas, por meio de uma concepção reduzida de qualidade, 

baseada apenas no rendimento e nos índices de evasão e repetência como suficientes para se 

alcançar a qualidade educacional (BARÃO, 2009).  

Ainda na lógica do Ideb, o PAR foi disponibilizado para os municípios que constaram 

de uma lista prioritária definida pelo MEC com base nesse índice, o qual é estabelecido em uma 

escala que vai de zero a dez. Foram considerados beneficiários os municípios cujo Ideb esteve 

abaixo da média nacional, que foi de 3,8 em 2007. Fizeram parte deste grupo 1.242 municípios 

brasileiros. Na Paraíba, uma alta taxa de participação foi observada, pois 49,3% (110 de 223) 

dos municípios foram selecionados como entes federativos beneficiários. Desses, 51,8% (57 

municípios) possuem população de menos de dez mil habitantes, e 31,8% (35 municípios) 

possuem entre 10 e 20 mil habitantes, ou seja, 83,6% dos municípios priorizados pelo MEC 

possui menos de 20 mil habitantes (IBGE, 2015). Decorre dessa análise a inferência de que os 

municípios paraibanos elencados são pequenos não apenas em termos populacionais, mas 

também em termos educacionais, uma vez que a qualidade da educação ofertada às crianças na 

rede municipal refletiu em baixos índices do Ideb.  

Para auxiliar os municípios quanto à elaboração do PAR, o MEC produziu uma série 

de documentos, os quais especificam informações detalhadas sobre os programas e ações das 

diversas secretarias do MEC, além de explicar o passo a passo da elaboração do diagnóstico e 

dos planos de ação do PAR 2007-2010 e 2011-2014 no SIMEC, conforme lista a seguir: 

a) Guia Prático de Ações: versões de 2007, 2009 e 2011. 

b) Manuais de Elaboração: Instrumento de Campo (agosto de 2008), Orientações 

gerais para aplicação dos instrumentos (setembro de 2008), Orientações gerais para 

elaboração do Plano de Ações Articuladas dos municípios (novembro de 2009), 

Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas dos Municípios 2011-

2014 (setembro de 2011), Orientações para atualização do Plano de Ações 

Articuladas do município (junho de 2013). 

A elaboração do PAR segue alguns procedimentos (BRASIL, 2007b): primeiro, o 

diagnóstico do contexto educacional, segundo, ações a serem implementadas e os respectivos 
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resultados esperados; terceiro, metas a atingir para o desenvolvimento do Ideb. Os discursos 

oficiais também se pautaram em afirmativas como: “a qualidade da Educação Básica depende 

da elevação dos resultados do Ideb”; “a qualidade é compromisso de todos”; “o emprego de 

tecnologias como o PAR possibilita a elevação da qualidade” (VOSS, 2011, p. 61). Conforme 

analisa Oliveira, D. (2009), esse modelo focado na gestão local estabelece nova regulação, pois 

enquanto descentraliza as ações de implementação, também institui novas formas de controle e 

vigilância, de autoverificação, baseados na cobrança dos resultados que foram firmados por 

meio da fixação de objetivos e metas pelos próprios envolvidos. 

O PAR reafirma o gerencialismo no campo educacional, reforçando o uso de termos 

que são advindos da área de gestão e que passam a permear o campo da educação de forma 

livre e “consentida”: diagnóstico, metas, planos, indicadores, resultados, todos esses termos 

mudaram a tônica das diretrizes educacionais, todavia, resta saber, até que ponto foram 

absorvidas pelas equipes municipais e pela escola. Mas é necessário considerar o possível 

descompasso entre as diretrizes instituídas, os programas e as ações implementadas no PAR, 

tendo em vista que os resultados alcançados nem sempre se encaixam em uma metodologia 

com fases sucessivas e ordenadas.  

Em termos operacionais: conforme explicita o primeiro documento preparado para 

orientar as equipes na elaboração do PAR 2007-2010, denominado “Instrumento de Campo”, 

essa elaboração deveria ser realizada com base em um instrumento que cumpre três etapas 

(BRASIL, 2008a): a Parte I (Elementos pré-qualificados) com informações sobre dados da 

unidade e dados demográficos e educacionais quantitativos, a Parte II (Instrumento para coleta 

de informações qualitativas), contém o diagnóstico da situação educacional local baseado nas 

quatro dimensões; e a Parte III  (Sistematização das informações) contempla o quadro com a 

pontuação para síntese por indicador, síntese por dimensão e síntese das questões pontuais. 

Desse modo, os elementos pré-qualificados serviriam de subsídios para auxiliar no 

diagnóstico que, conforme informações do “Instrumento de Campo”, os indicadores são 

assinalados segundo critérios, cuja descrição corresponde a quatro níveis, a saber (BRASIL, 

2008a):  

a) Critério de pontuação 4: a descrição aponta para uma situação positiva, ou seja, 

para aquele indicador não serão necessárias ações imediatas. 

b) Critério de pontuação 3: a descrição assinala para uma situação satisfatória, com 

mais aspectos positivos que negativos, ou seja, o município desenvolve, 

parcialmente, ações que favorecem o desempenho do indicador. 
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c) Critério de pontuação 2: a descrição aponta para uma situação insuficiente, com 

mais aspectos negativos do que positivos; são necessárias ações imediatas e estas, 

poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 

d) Critério de pontuação 1: a descrição direciona para uma situação crítica, de forma 

que não existem aspectos positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão 

necessárias ações imediatas e estas, poderão contar com o apoio técnico e/ou 

financeiro do MEC. 

Após apresentar essa estrutura, esse mesmo documento traz uma afirmação acerca dos 

critérios, a qual merece ser discutida:  

Cabe lembrar que critérios e indicadores não devem ser entendidos como 
inflexíveis; qualquer objeto educacional em avaliação existe num mundo de juízos de 
valor muitas vezes conflitantes, o que exige dos avaliadores uma análise equilibrada, 
sensata e voltada para o reconhecimento da realidade local (BRASIL, 2008a, p. 10, 
grifo nosso). 

Se a própria estrutura estabelecida para a análise diagnóstica culmina com a escolha 

de uma pontuação, então, não haverá, como resultado da avaliação um diagnóstico que permita 

muita flexibilidade, pois, em determinado momento será necessário escolher um número que 

melhor retrate a realidade observada. Nesse caso, pela própria afirmação supracitada, observa-

se o reconhecimento dessa limitação do instrumento de diagnóstico, dado que há múltiplos 

olhares por parte dos avaliadores, embora se defenda, de forma contraditória, que os critérios e 

indicadores são flexíveis.  

O relatório da UNESCO também resgata uma informação importante sobre o processo 

de elaboração do PAR, quando afirma que os testes iniciais foram feitos em dois municípios, 

Aquidabã, SE e Bayeux, PB. Segundo os relatos, “a elaboração do PAR foi muito complexa e 

demandou grande esforço da equipe do MEC, especialmente na orientação sobre as estratégias 

de implementação das ações e subações” (BRASIL, 2010a, p. 17). Por esse motivo, percebeu-

se a importância de disponibilizar um guia de ações bem estruturado e que contemplasse o 

detalhamento da metodologia. Ainda, constatou-se que, para uma boa implementação do PAR, 

havia a necessidade de uma ferramenta informatizada para adequação do trabalho de campo, a 

qual se consolidou com a criação de um módulo, o Módulo PAR Plano de Metas, no Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC). Muito 

embora, do ponto de vista operacional, o SIMEC tenha tornado esse processo de construção 

mais ajustado, as dificuldades devem ter permanecido latentes na maior parte dos municípios, 

especialmente por se tratar de uma nova metodologia de planejamento da educação. Talvez por 

isso o MEC tenha oferecido apoio técnico para a elaboração do PAR, por meio do envio de 
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técnicos de universidades e também, em alguns estados, de técnicos das secretarias estaduais 

de educação, que auxiliaram no preenchimento do SIMEC.  

A partir da análise dos documentos normativos, identificam-se mais implicações no 

tocante ao fortalecimento do regime de colaboração, uma vez que, pelo art. 14 da Resolução 

FNDE nº 47/2007, “os Municípios [...] serão comunicados sobre [...] o regime de colaboração” 

(BRASIL, 2007c, p. 1, grifo nosso). O texto diz que os Planos de Ações Articuladas serão 

“construídos com a participação dos gestores e educadores locais, baseados em diagnóstico 

de caráter participativo, elaborados a partir da utilização do Instrumento de Avaliação de 

Campo, que permite a análise compartilhada do sistema educacional” (HADDAD, 2008, p. 

14, grifo nosso). No entanto, observa-se que prevalece mais esse regime de colaboração 

“comunicado”, do que aquele que deveria se valer dos termos “participação” e 

“compartilhamento”. 

Após completar quatro anos, iniciou-se o segundo ciclo de elaboração do PAR, com a 

recomendação de que os municípios atualizassem os diagnósticos e realizassem um 

replanejamento na nova estrutura com vigência para o período de 2011 a 2014, dessa vez no 

Módulo PAR 2010, existente no SIMEC. O manual de instruções intitulado “Orientações para 

elaboração do Plano de Ações Articuladas dos Municípios 2011-2014”, afirma que esse 

momento “constitui-se numa oportunidade privilegiada de reflexão, onde, a partir da análise do 

monitoramento, com uma avaliação criteriosa do que foi executado, será realizado o 

planejamento plurianual para os próximos quatro anos” (BRASIL, 2011a, p.2). Para que essa 

afirmação ganhasse materialidade, deveria haver dois tipos de estrutura: intergovernamental, 

para facilitar a consulta, a coordenação e a tomada de decisão conjunta entre os governos, e 

intragovernamental, permitindo a coordenação das relações com outros entes, de modo a 

participarem efetivamente dessas interações (WATTS, 2006). 

No exercício do PAR, Haddad (2008, p. 14, grifo nosso) considera o PAR uma política 

que “agrega ingredientes novos ao regime de colaboração”. Nas palavras do então Ministro da 

Educação, esses ingredientes estariam relacionados a “convênios unidimensionais e efêmeros” 

que foram substituídos pelo PAR, visando a garantir a sustentabilidade das ações que o 

compõem (HADDAD, 2008, p. 14), contudo deve-se ponderar que, embora se perceba, com 

essa iniciativa, uma maior transparência em relação ao uso dos recursos financeiros públicos, a 

adesão ao PAR direcionou estados e municípios a seguirem as estratégias preestabelecidas pelo 

MEC, limitando a ação dos entes às metas concebidas em âmbito nacional.  

Portanto, ao analisar os planos do PAR municipal, tem-se em mente o seguinte 

questionamento: o papel do município na elaboração do PAR é central ou é periférico? Se o 
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espaço do município no regime de colaboração é afirmado pela Constituição Federal de 1988, 

quando mediante o alargamento de responsabilidades e competências, possibilitou aos 

municípios criarem seus próprios sistemas de ensino, atribuindo-lhes autonomia relativa na 

formulação de políticas educacionais, aqui, com o PAR, esse espaço foi sendo restringido, com 

a autonomia dos entes subnacionais sendo cingida, sobretudo no que se refere a sua 

possibilidade de conceber políticas locais. 

Nesse sentido, o conteúdo do livro do PDE utiliza um discurso que não corrobora a 

prática demandada aos gestores municipais, pois emprega termos que remetem à ideia de que 

há tomada de decisão conjunta, nos termos de Wright (1978) e Watts (2006), porém, na prática, 

descentralizou-se para a gestão municipal apenas a elaboração do PAR e a execução de parte 

das ações, não compartilhando com os entes federados de todas as fases que o compõe. E isso 

contradiz o princípio democrático do federalismo cooperativo, que impede a concentração de 

poder em poucos órgãos ou governantes. 

 

4.2.3 Execução e monitoramento dos resultados 

 

Para analisar a fase de execução do PAR, é necessário refletir, inicialmente, sobre o 

conteúdo dos planos. Existem, basicamente, três formas de cumprimento das subações que os 

compõem (BRASIL, 2011a, p. 33, 34):  

- Assistência técnica do MEC: o MEC oferece apoio técnico para a realização da 
subação, seja disponibilizando recursos materiais, seja disponibilizando vagas para 
formação. É preciso ficar atento para a contrapartida do município. Por exemplo, 
quando o MEC oferece vagas nos cursos do Programa Nacional Escola de Gestores e 
o material para os cursistas, a secretaria municipal de educação deve garantir a 
participação dos gestores escolares ou coordenadores pedagógicos, assumindo o 
transporte, alimentação e hospedagem quando houver atividade fora do município.  
- Assistência financeira do MEC: o Ministério transfere recursos financeiros 
(transferência voluntária) para que a secretaria municipal de educação realize a 
subação. É preciso ficar atento para a contrapartida do município (normalmente, 1% 
do valor do recurso repassado, por convênio, à prefeitura). 
- Executada pelo município: quando a secretaria municipal de educação é a 
responsável pela implementação da subação. 

Assim, elaborado o PAR, o município deve realizar uma parte das subações, mas 

também fica na dependência do MEC, à espera da realização daquelas que contêm assistência 

técnica e financeira. Ou seja, o município deve desenvolver algumas subações no âmbito local, 

mas estas estão atreladas a um conjunto de outras subações vinculadas. Por exemplo, na 

elaboração do PAR 2007-2010, quando o município realizou o diagnóstico da Dimensão 1 – 

Gestão Educacional, Área 1 – Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos 
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Sistemas de Ensino, Indicador 2 – Existência, composição e atuação do Conselho Municipal de 

Educação (CME), caso tenha assinalado que a melhor pontuação que refletia sua realidade fosse 

a pontuação 1 (quando não existe um CME implementado; ou quando o CME existente é apenas 

formal), o SIMEC gerou um plano de ação com a seguinte estrutura (Quadro 10): 

Quadro 10 – Exemplo de Plano de Ação do PAR 

Ação: Implantar CME. 

Subações Estratégia de Implementação 
Unidade de 
Apoio/Programa 

Unidade de 
Medida 

1. Elaborar Projeto de Lei com 
critérios claros e procedimentos 
democráticos para escolha e 
atuação dos conselheiros 
municipais de educação. 

Reuniões com representantes 
do Legislativo, do Executivo e 
da comunidade escolar. 

Executada pelo 
município 

documento(s) 

2. Qualificar conselheiros que 
serão os multiplicadores da 
formação de conselheiros 
municipais de educação 

Curso de aperfeiçoamento pelo 
Programa Nacional de 
Capacitação de Conselheiros 
Municipais de Educação – 
Pró-Conselho. 

Assistência 
técnica do MEC 
– Pró-Conselho 

 

conselheiro(s) 

3. Qualificar conselheiros 
municipais de educação. 

Estudo do material 
instrucional disponibilizado 
pelo Pró-Conselho. 

Executada pelo 
município 

conselheiro(s) 

Fonte: Brasil (2009b). 

De acordo com esse exemplo, o município deveria executar duas ações, uma que 

antecede a ação de assistência técnica do MEC e outra que é subsequente a essa assistência, 

conforme explica o documento denominado “Guia de Acompanhamento das Ações 

Monitoradas no PAR dos municípios” (BRASIL, 2009c). Já o MEC compromete-se a oferecer 

um curso de aperfeiçoamento pelo Programa Pró-conselho. Sendo assim, o que se percebe com 

a análise desse plano é que haveria uma interdependência entre o MEC e o município, uma vez 

que o objetivo de melhoria da educação almejado pelo Governo Federal perpassa pela 

existência e atuação dos conselheiros municipais de educação. A legislação que regulamenta o 

PAR também incorpora e reforça a importância dos conselhos, transferindo aos mesmos a 

incumbência de acompanhamento e fiscalização, conforme preconiza o art. 10 da Lei nº 12.695, 

de 25 de julho de 2012 (Lei do PAR), que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União 

no âmbito do PAR: “o acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos 

recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de Compromisso, 

serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos conselhos” (BRASIL, 2012b, n. p.), os 

quais estão previstos no art. 24 da Lei 11.494/2007 (Lei do FUNDEB – BRASIL, 2007f). As 

subações desse plano estão, portanto, articuladas para o alcance do plano de ação: SME e MEC 

em um processo de interdependência para a implantação dos conselhos municipais de educação. 
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Tomando como base esse exemplo, seria possível afirmar que a execução do PAR 

entrou, portanto, nas regras do jogo federativo? Essa execução estaria, enfim, favorecendo o 

regime de colaboração? O PAR pode ser considerado um mecanismo institucional do Governo 

Federal que intenciona proporcionar o fortalecimento das relações intergovernamentais no 

âmbito da educação básica, visando à melhoria da qualidade da educação. Para isso, traz como 

pauta a coordenação federativa de um rol de ações concebidas pelo MEC, com a execução de 

objetivos compartilhados com os municípios. De um lado, o PAR representa um avanço no 

sentido de garantir a adesão, mediante termo de compromisso, de todos os municípios 

brasileiros para realizar sua elaboração. Tal fato permite que o MEC coordene ações 

padronizadas em todo o território nacional, monitorando, a partir do Ideb, a qualidade de 

educação básica nacional. De outro lado, não se pode afirmar que o PAR é garantidor da 

combinação de autogoverno (self-rule) e normas compartilhadas (shared rule), seja pelos 

limites de materialização do federalismo cooperativo arraigados na história brasileira, seja pelo 

exemplo pontual apresentado no Quadro 10, dado que, como a equipe da SME não pode excluir 

qualquer uma das ações supracitadas, tampouco acrescentar a esse plano outras ações que 

considere essenciais, o PAR não concebe a flexibilidade necessária para que o município exerça 

sua autonomia. Pode até refletir sobre sua utilidade e decidir por não as executar, mas ficará 

com prazos perdidos e status negativo no monitoramento do SIMEC. Obviamente, o problema 

não está na plataforma tecnológica em si, mas na decisão governamental de não incorporar ao 

sistema de informações, o SIMEC, opções operacionais de customização dos planos de ação, 

tais como inserir, editar, excluir ações. 

A sequência que se deu após a execução do PAR 2007-2010 foi o estabelecimento da 

etapa de monitoramento das ações executadas. O MEC divulgou, em julho de 2009, um 

documento intitulado “Manual técnico operacional do Módulo de Monitoramento do Plano de 

Ações Articuladas” (BRASIL, 2009a), que orientou as equipes municipais a proceder com a 

avaliação das ações já realizadas, sinalizando o andamento das mesmas para os anos 2008 a 

2011. Criou-se um módulo específico para esse fim no SIMEC, havendo cinco opções de 

preenchimento para sinalizar a execução: não iniciado, em andamento, concluído, cancelado ou 

suspenso. Caso houvesse algum problema que pudesse ter dificultado a execução da subação, 

a equipe registraria uma justificativa no campo de restrição (BRASIL, 2009a). Para auxiliar os 

municípios a realizarem tal tarefa, o MEC/FNDE firmou parcerias com as Secretarias Estaduais 

de Educação, bem como com as Instituições de Ensino Superior, para realização de visitas 

técnicas, visando ao correto preenchimento do módulo de monitoramento do PAR 2007-2010. 
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O desenho assumido por essa assistência variou em cada estado, nos casos em que foi pactuada 

alguma forma de acompanhamento, já que esse tipo de colaboração não foi obrigatório. 

O exemplo utilizado para ilustrar o processo de execução do PAR (Quadro 10) serve 

tanto para o ciclo 2007-2010, quanto para 2011-2014. No entanto, destaca-se que o 

acompanhamento das subações do segundo ciclo sofreu modificações, pois o módulo de 

monitoramento do PAR foi extinto. Isso significa que o MEC deixou de registrar o status de 

cada uma das subações do PAR, passando a acompanhar apenas a execução da assistência 

financeira, por meio de uma nova aba inserida no SIMEC, nomeada “Execução e 

Acompanhamento”. 

A atenção do MEC com relação às ações de assistência financeira voltou-se para a 

inserção de Termos de Compromisso e Termos de Convênio, previstos no art. 4º da Lei do PAR 

– Lei nº 12.695/201273 (BRASIL, 2012b). De acordo com a apresentação do FNDE realizada 

no 14º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ocorrido em maio de 2013, 

constatou-se que o atendimento às demandas da educação de estados e municípios, diante das 

compras governamentais, enfrentava diversos entraves, tais como (FNDE, 2013): 

a) capacidades técnico-administrativa e financeira reduzidas (falta de execução 

orçamentária); 

b) falta de produtos/materiais padronizados e adequados (com qualidade atestada); 

c) desvinculação do processo de formulação e implementação de políticas públicas; 

d) falta de transparência. 

Diante desse cenário, buscou-se a eficiência de gastos públicos, com a adoção do 

modelo gerencial em que é realizada uma única licitação para o atendimento de toda a rede 

educacional brasileira. Assim, as ações de assistência financeira aprovadas pelo MEC passaram 

a ser objeto de Termos de Compromisso, específicos para cada ano, cujo documento foi 

validado eletronicamente pelo Prefeito (BRASIL, 2013). Resumidamente, as medidas adotadas 

para a execução do PAR 2011-2014, contemplam: primeiro, Transferências Diretas – Lei do 

PAR (Lei 12.695/2012, substituindo os convênios); segundo, integração com a política de 

programa de compras (Registro de Preços Nacional); terceiro, utilização de sistemas de 

                                                           
73 Art. 4º A União, por meio do Ministério da Educação, fica autorizada a transferir recursos aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações do PAR, sem 
a necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato. § 1º A transferência direta prevista no caput será executada 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e ficará condicionada ao cumprimento de termo 
de compromisso, que deverá conter, no mínimo: I – identificação e delimitação das ações a serem financiadas; II 
– metas quantitativas; III – cronograma de execução físico-financeira; IV – previsão de início e fim da execução 
das ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. Os demais parágrafos (§ 2º, § 3º e § 4º) discorrem sobre 
a operacionalização das transferências. 
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informações gerenciais para dar suporte às mudanças – Sistema de Gerenciamento de Atas de 

Registros de Preço (SIGARP), Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), dentre 

outros. 

O cenário que se instituiu com a execução do segundo ciclo do PAR registra, de um 

lado, a ausência de acompanhamento do MEC com relação às ações de responsabilidade do 

município, o que poderia, em uma análise otimista dessa iniciativa, representar um ganho em 

termos de autonomia para o município74, e, de outro lado, um controle mais restrito no que se 

refere à execução financeira das ações, eliminando a possibilidade de o ente local tomar 

decisões sobre o modo pelo qual escolheria atribuir os recursos recebidos. 

Nesse sentido, Dourado (2013) já havia refletido sobre a concepção de autonomia 

regulada – aquela que não é sinônimo de soberania, mas que resulta da efetivação de bases de 

convergência delimitadas pela articulação entre as competências privativas, comuns e 

concorrentes – mas essa articulação existente entre MEC e SME está mais para mera execução, 

pois a convergência que conduz o município a assinar um termo de compromisso e executar o 

menu de ações dos planos do PAR é engessada.  

Poderia, então, o PAR, na fase de execução, aproximar-se da ideia de pacto de 

cooperação? Possivelmente, essa política tem a intenção de promover a “unidade na 

diversidade”, expressão primeira do federalismo cooperativo, na medida em que pretende, no 

universo de mais de cinco mil municípios brasileiros, com suas especificidades regionais, 

garantir que todos tenham o mesmo diagnóstico e o mesmo padrão para os planos de ação. 

Ainda, intencionou que tenham todos a oportunidade de receber assistência técnica e financeira 

do MEC.  

Em que pesem todas as contradições e limites observados nas fases de concepção e 

elaboração do PAR, reconhece-se que, na fase de execução, o mesmo procura contemplar as 

ações que possam conduzir o município ao alcance de uma educação de melhor qualidade. Mas 

o federalismo cooperativo busca uma autonomia baseada na coexistência com a 

interdependência entre os entes. Assim, é preciso insistir no fato de que, em se tratando da 

execução do PAR, essa afirmação seria verdadeira apenas parcialmente, ou seja, existe a 

interdependência, mas essa se materializa de forma paradoxal: de um lado, são previstas ações 

em que tanto o ente nacional quanto o ente local comprometem-se, porém, de outro lado, a 

                                                           
74 Apesar de visualizar uma possibilidade otimista nessa decisão do MEC, alguns questionamentos mais 
provocativos emergem como reflexão: essa iniciativa não estaria, na verdade, significando que o MEC está 
preocupado apenas com ações que envolvem sua competência? Estaria, então, obrigando o município a realizar 
um lote de ações que acha importante, mas, na prática, não se importa com o sucesso ou com o fracasso dessa 
execução? 
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estrutura do PAR não permite ao ente local (município) exercer sua autonomia em termos de 

decisão.  

 

4.2.4 As relações intergovernamentais que regem o PAR  

 

A discussão que se estabeleceu até aqui primou pela compreensão de como o Plano de 

Metas e PAR foram concebidos pela União, visando ao esclarecimento sobre a participação dos 

entes federados na formulação das políticas públicas. Em segundo lugar, analisou-se como dá 

a confecção do PAR pelo município, quais os procedimentos a seguir e como se configurou, 

novamente, a inter-relação entre os entes nesse momento. E, por conseguinte, foi preciso 

examinar os elementos que estão presentes nas estratégias de operacionalização do PAR, tendo 

em vista a interdependência entre as unidades constituintes. 

Avaliam-se então, três fases que compreendem a discussão em torno do PAR: 

concepção, elaboração e execução. Um primeiro momento de centralização por parte do MEC, 

com a concepção do Plano de Metas e do PAR 2007-2010 e também com as mudanças 

promovidas no PAR 2011-2014, sendo pensadas exclusivamente por uma pequena equipe do 

MEC. Em um segundo momento, o MEC descentraliza para o município a fase de elaboração 

do PAR no SIMEC, dando a impressão de que, por meio dessa descentralização, o município 

estaria por exercer sua autonomia em termos do planejamento educacional, mas tal autonomia 

é regulada pela própria estrutura padrão que foi criada. Conforme afirmam Luce e Farenzena 

(2007, p. 11), no Plano de Metas CTE, “a política, como estratégia, metas e meios, foi concebida 

centralmente, mas sua execução é descentralizada. [...] contudo, conta com a intervenção direta 

do ‘centro’”.  

E, em um terceiro momento, encontra-se a execução das ações, isto é, do conteúdo dos 

planos gerados a partir da elaboração do PAR, fase marcada por uma articulação federativa um 

pouco mais acentuada, ao menos em termos formais, devido à existência de ações com 

distribuição de competências tanto para a União quanto para o município. É necessário frisar 

que Arretche (2012) distingue a noção de execução da de autonomia, alertando que a 

descentralização de competências não equivale à autoridade decisória sobre a provisão de 

políticas: “atribuições de execução de políticas públicas podem ser totalmente descentralizadas 

ao mesmo tempo em que os governos subnacionais podem estar sujeitos a uma série de 

regulamentações nacionais que limitam sua autonomia” (ARRETCHE, 2012, p. 151). E 
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também, como já foi alertado, quando se trata de programas sociais que possuem grande 

popularidade, os governos estão mais preocupados com o lócus de controle das políticas do que 

com o conteúdo das políticas (PIERSON, 1995). 

Por meio do Plano de Metas, o PAR se apresenta como instrumento que visa à 

superação das lacunas de articulação federativa, buscando, no horizonte das relações verticais, 

fundamentar e concretizar o alcance das metas nacionais. Ainda assim, avalia-se que as relações 

intergovernamentais estabelecidas com os procedimentos operacionais determinados para a 

elaboração dos planos de ação, estariam, dentro dos modelos delineados por Wright (1978), em 

um padrão que foge ao ideal de autoridade interdependente. Buscando uma aproximação com 

o modelo, se este estivesse em vigor, existiriam diversas arenas de interdependência para a 

concepção, a elaboração e a execução da política educacional no entorno do PAR, prevalecendo 

a barganha entre o Ministério da Educação (MEC), Secretaria Estadual de Educação (SEE) e 

Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre o conteúdo dessa política educacional, 

conforme ilustra a Figura 12. 

Figura 12 – Simulação de modelo de Autoridade Interdependente no âmbito do PAR 

 
Fonte: adaptado pela autora (2015) com base em Wright (1978). 

No entanto, tomando como base a exposição já realizada, acerca do modo pelo qual o 

PAR foi concebido e elaborado nos ciclos 2007-2010 e 2011-2014, bem como pela maneira 

como sua execução está pautada, verifica-se que, na prática, esse modelo de Autoridade 

Interdependente não está em vigor. Ademais, não se percebem arenas de negociação 

relacionadas à concepção do PAR que tenham envolvido os entes federados dos níveis estadual 

e local. Adicionalmente, tal entendimento também se dá pelo fato de que o MEC reuniu as 
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informações do PAR no SIMEC, concentrando os dados das três etapas que compõem a 

elaboração/execução do PAR: diagnóstico da realidade do município, elaboração dos planos de 

ação e monitoramento das ações planejadas. No entanto, o SIMEC incorporou um formato 

padrão elaborado pelo MEC, em uma estrutura que não permite levar em consideração as 

especificidades locais. Assim, não é o sistema aquele a se adequar às necessidades municipais, 

mas é o município que precisa se adaptar ao formato proposto, ou – por que não dizer? –  

imposto. 

O padrão de relações intergovernamentais que sustenta a lógica do PAR está 

relacionado ao modelo de Autoridade Inclusiva, no qual os estados e municípios configuram-

se como unidades administrativas, e o governo nacional, como centralizador das decisões. Tal 

modelo estaria desenhado da seguinte forma (Figura 13): 

Figura 13 – Simulação de modelo de Autoridade Inclusiva no âmbito do PAR 

 

Fonte: adaptado pela autora (2015) com base em Wright (1978). 

As relações, nesse modelo, baseiam-se em um relacionamento cujo cerne está na 

dependência do ente local perante o ente nacional, ou seja, prevalece a autoridade hierárquica 

entre os entes. Os argumentos que sustentam que, no âmbito do PAR municipal, o Ministério 

da Educação estabelece uma relação com as Secretarias Municipais de Educação em que 

prevalece a hierarquia são:  

a) os relatos da UNESCO demonstram que o PAR foi pensado e planejado para todo 

o território nacional a partir de um pequeno grupo de consultores do MEC; 

b) criou-se uma estrutura padrão, sendo o PAR inserido em um formato de 

diagnóstico e análise que não contempla todas as especificidades regionais; 
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c) o papel desempenhado pelo entes estaduais (por meio das SEE) na concepção, 

elaboração e execução do PAR municipal é periférico, pois varia de acordo com 

os interesses de cada estado, podendo, inclusive, inexistir qualquer relação sobre 

esse tema, motivo pelo qual utilizou-se uma linha tracejada na Figura 13; 

d) o segundo ciclo de planejamento foi iniciado (2011-2014) com alguns ajustes na 

metodologia, porém, não se tem relatos do envolvimento dos municípios nessa 

avaliação; 

e) ao utilizar um sistema de informação como instrumento de operacionalização do 

PAR, evidenciou distanciamentos entre os municípios no quesito da competência 

técnica para manusear o sistema. 

Refletir sobre como seria se o modelo de Autoridade Interdependente estivesse em 

vigor é importante porque fornece a base conceitual para ir além do que se apresenta no campo 

situacional, permitindo pensar sobre diferenças nas relações entre os entes federados, quando 

compartilham competências em termos de políticas educacionais. É preciso, portanto, pensar 

nas dificuldades de concretização desse desenho. As relações baseadas em autoridade 

interdependente requerem um processo decisório de negociação, ou seja, um processo de 

tomada de decisão que difere de uma abordagem hierárquica ou independente. No entanto, 

conforme alertam Agranoff e Radin (2014), os requisitos legais e formais ligados à 

implementação de programas federais tendem a se reverter para essas duas abordagens 

tradicionais, pois as regras e regulamentos estabelecidos raramente criam um método adequado 

para conceber espaços e processos de relações de barganha. Ademais, quanto maior o número 

de atores envolvidos no processo de implementação de políticas, mais complexo é esse 

processo.  

Ainda que o modelo de Autoridade Interdependente possua limites a sua 

implementação, as seis características originais propostas por Wright (1978) não só 

permanecem atuais, como também têm crescido, conforme constatam Agranoff e Radin (2014): 

a) o poder está cada vez mais disperso – pode variar do governo federal para os estados, para 

os governos locais, ONGs, empresas subcontratadas; b) a autonomia continua sendo limitada, 

mas defini-la é cada vez mais difícil, com tantos atores e interesses; c) a interdependência é 

mais facilmente reconhecida, mas cada vez mais problemática em termos práticos; d) embora a 

cooperação seja bastante procurada, a natureza competitiva das diversas organizações 

envolvidas é latente; e) a barganha e a negociação permanecem, mas agora estende-se para além 

das preocupações sobre a responsabilidade dos programas, pois incluem informação, 

conhecimento, recursos e uma série de questões legais; f) e, por último, a negociação continua 
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sendo a principal ferramenta interativa, mas segue, frequentemente, outros processos de 

relações intergovernamentais, que vão desde parâmetros regulamentares de dois níveis de 

governo a processos pluripartidários organizados em rede.  

Assim, para que o PAR possa ser considerado como uma política em que prevalece a 

negociação, será necessário superar a configuração hierárquica vigente, pois, atualmente, a 

política educacional planejada pelo ente federado nacional, o MEC, é apenas executada pelo 

ente local, o município. E, apesar do esforço em retratar alguma relação entre o ente estadual e 

o municipal no âmbito do PAR, sabe-se que o PAR municipal sequer considera a existência de 

ações de envolvam alguma assistência estadual. Se assim o fosse, não existiria apenas 

“assistência técnica do MEC”, “assistência financeira do MEC” e “executada pelo município” 

como formas de execução, ou seja, existiria alguma forma de “assistência do estado”, mas não 

há. Ainda, não foi possível constatar, na análise dos documentos normativos e instrucionais 

relacionados ao PAR, menção formal sobre o papel a ser exercido pelos governos estaduais na 

assistência à elaboração do PAR, ou seja, na fase de diagnóstico e construção dos planos de 

ação. 

Ao mesmo tempo, discutir as implicações do planejamento estratégico como eixo do 

modelo gerencial no âmbito da educação torna-se essencial para entender as interações que se 

colocam entre o PAR e o propósito de modernização da gestão pública, defendido pelo Governo 

Federal. Assim, é possível se deparar com ao menos três possibilidades de análise. No cerne do 

modelo gerencial, encontram-se medidas que foram norteadoras das políticas educacionais 

brasileiras, dentre as quais pode-se destacar: primeiro, a separação entre a formulação de 

políticas públicas e a sua execução. No campo da educação básica, a ênfase das políticas 

públicas recaiu sobre o PAR, o qual foi lançado como um plano de cooperação entre 

municípios, estados e União, sendo, em todas as suas dimensões, pensado e concebido pelo 

poder central, o qual delineou um formato padrão em termos de planejamento, encarregando os 

municípios de sua execução, embora tenha deixado a impressão de que a elaboração também 

estaria a cargo dos municípios.  

A segunda medida gerencialista, a descentralização, materializa-se por meio do PAR 

como desconcentração administrativa, buscando, através da delegação de autoridade, definir os 

objetivos de cada esfera administrativa, os quais devem ser cumpridos sob o controle do poder 

central. O PAR intenciona aproximar as ferramentas de planejamento estratégico da gestão 

educacional, transferindo aos municípios a tarefa de elaborar um plano plurianual da educação, 

com base em uma metodologia pré-formatada, de modo que os dirigentes municipais de 

educação possam gerenciar os processos educacionais de forma mais eficaz. A crítica que cabe 
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ser destacada aqui é que as equipes locais dos municípios têm a sua disposição um verdadeiro 

“cardápio” de opções para elaborar o PAR, mas estão presos a uma estrutura pensada pelo MEC 

e não conseguem considerar suas especificidades nos planos de ação, pois não foi concebido 

espaço, no plano operacional, para contemplar ações idealizadas localmente. Assim, 

encontram-se todos ligados por um pacto contratual que traz, em seu arcabouço, o princípio da 

responsabilização, mas o que houve foi uma desconcentração geográfica do que está planejado 

pelo poder central.  

Terceiro, nos pressupostos do gerencialismo, o controle social é entendido como o 

mecanismo de controle mais democrático e difuso, dado que, por meio dele, a sociedade se 

organiza formal e informalmente para controlar as organizações públicas. Está contemplada no 

PAR a ideia de que o andamento das ações será acompanhado por um comitê local, que aparece 

na 28ª diretriz do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – 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 (BRASIL, 2007a). No entanto, o que se percebe na prática é que essa 

articulação não se concretiza em muitos casos, não havendo, portanto, controle social por parte 

desse comitê, ou, quando há, se faz de forma deficitária. 

Conclui-se que o município não tem desempenhado um papel central no que concerne 

à concepção, elaboração e execução do PAR. Se se discutiu, no capítulo dois, que a imagem de 

camada de bolo (layer-cake), com cada nível de governo com pouca oportunidade ou 

necessidade de interação está ultrapassada (OPESKIN, 2001), sendo a realidade atual mais 

parecida com um bolo-mármore (marble cake), ou seja, com uma mistura de atividades e de 

relações de cooperação entre os diferentes níveis de governo, então, percebe-se que o PAR está 

sustentado na visão tradicional da camada de bolo no federalismo (layer-cake), com os três 

níveis de governo quase totalmente separados (SHAFRITZ; RUSSELL; BORICK, 2013). Isso 

está em contraste com o que propõe o regime de colaboração, pois esse tipo de descentralização 

de ações não atua com interdependência, não é garantidora de autonomia para o município nem 

fortalece a ideia de cooperação do pacto federativo. A autonomia do município é ferida ao não 

permitir que possa participar da concepção do PAR, tampouco possa decidir, na fase de 

elaboração, sobre o conteúdo dos planos, restando apenas executá-los. 

Isso posto, somente é possível deduzir que as relações intergovernamentais entre os 

entes desembocaram, no dilema do shared decision making, em uma tomada de decisão 

conjunta que levou a arranjos políticos por vezes insatisfatórios. Com base nas ideias de Fritz 
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Scharpf (1988), Pierson (1995) argumenta que a formulação de políticas compartilhadas está 

propensa a armadilhas de decisões conjuntas (joint-decision traps). Dentre elas, segundo o 

autor, está a incorporação de proteções institucionais. Causada pelo desejo de garantir que os 

interesses institucionais sejam protegidos, promove-se o desenvolvimento de um desenho mais 

rígido para as políticas públicas, pois os diversos atores institucionais envolvidos na elaboração 

de políticas conjuntas procurarão proteger não somente suas metas políticas, mas também as 

suas posições institucionais. É isso que se verifica no caso no PAR, pois o MEC, buscando 

proteger os interesses federais, desenvolveu um desenho que dificultou sua adaptação às 

peculiaridades dos governos municipais. Significa dizer que, em termos de interdependência, 

predomina a atuação do governo central no processo decisório inerente à cooperação para a 

implementação do PAR, em detrimento de uma construção em que prevaleça a colaboração 

entre os entes federados. 
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5 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS NO EXERCÍCIO DO PAR: r edes 

semânticas tecidas para tipificar as bases federativas do regime de colaboração   

 

O federalismo cooperativo se constitui a partir de elementos que interagem para a 

formação de uma nação em que prevaleça o princípio da unidade na diversidade, tais como a 

descentralização, a autonomia e a cooperação, devendo predominar uma coexistência 

coordenada pelo órgão central do governo. Há, no Brasil, uma interconexão constitucional entre 

os entes federados, pressupondo que as políticas públicas são negociadas no plano 

intergovernamental, desencadeando, com isso, uma tendência de redução das políticas que 

sejam conduzidas por um só governo, prevalecendo a interdependência e a coordenação das 

atividades governamentais. 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados encontrados com base nos achados de 

campo, os quais foram analisados com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5, gerando redes 

semânticas que expressam os núcleos de sentido em torno das categorias Coordenação 

Federativa, Descentralização, Autonomia e Cooperação, para serem discutidas perante a base 

teórica estabelecida na tese. Sobre as figuras que retratam as redes, conforme explicação 

descrita na metodologia de análise dos dados, as setas vermelhas indicam o relacionamento da 

categoria com os códigos, ao tempo em que as setas pretas estabelecem relações entre os 

mesmos, os quais apresentam, dentro do símbolo de chaves, a quantidade de citações existentes 

para o código, seguida da quantidade de relações designadas entre esse código e os demais. 

A finalidade atribuída como propósito para a exposição dos resultados é de, sempre 

que possível, apresentar as citações dos três entes federados, visando à análise de seus 

posicionamentos face a uma mesma questão. Ainda, privilegiou-se a exposição das tendências 

encontradas como núcleo comum entre as falas de um mesmo código, acentuando-se possíveis 

contradições existentes, quando necessário. Embora as entrevistas tenham sido feitas com 

representantes de apenas um município, quando os representantes da União e do estado 

expressam seus relatos, admite-se que esses estão expondo suas experiências de uma forma 

mais geral, e não para um caso particular, o que levou a apreciações mais amplas sobre as 

questões de pesquisa. Porém, quando as falas em torno de um código estiverem centradas 

apenas na exposição dos relatos dos secretários de Campina Grande e dos membros da equipe, 

especificamente, nesse caso, a análise dos achados de campo enfatizará que se trata do caso 

particular do município estudado. 
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O capítulo está organizado em duas partes. A primeira apresenta, com base nas 

entrevistas, elementos que evidenciam a tomada de decisão do MEC para atuar como 

protagonista na coordenação do PAR, discutindo os reflexos dessas decisões na interação entre 

os entes. A segunda analisa diversos fatores relacionados à descentralização, autonomia e 

cooperação nas relações intergovernamentais, buscando encontrar fios condutores que 

apresentem um nexo de sentido entre o federalismo brasileiro e as ações educacionais 

executadas por meio do PAR para fortalecer o regime de colaboração. 

 

5.1 A coordenação federativa do MEC no âmbito do PAR: alguns sinais de arranjos e 

regras de decisão para a gestão da educação  

 

A efetividade das políticas públicas no Brasil está intrinsecamente relacionada à 

definição de mecanismos federativos que orientem a atuação dos atores, em cada um dos níveis 

de governo, visando à gestão das relações de interdependência entre os mesmos. Nesse sentido, 

a pesquisa de campo também esteve centrada na exploração dos elementos que retratam a 

compreensão dos sujeitos sobre o PAR, com a finalidade de discutir como esses elementos estão 

representados nos limites do federalismo brasileiro. A partir dessa noção, percebeu-se que, 

dentre os códigos relacionados às categorias encontradas na análise de conteúdo, as falas 

extraídas das entrevistas evidenciaram o modo pelo qual os sujeitos de pesquisa compreendem 

o papel do MEC enquanto coordenador da política educacional relativa ao PAR.  

Considerando que mais de um nível de governo atua sobre um mesmo território, a 

coordenação federativa está relacionada à compreensão da articulação entre os entes, bem como 

de aspectos relativos aos instrumentos de participação, normas, desenho dos programas e 

definição das responsabilidades. Sendo assim, apresenta-se, por meio da Figura 14, a rede 

semântica elaborada para representar as relações entre a categoria Coordenação Federativa e os 

cinco códigos a ela relacionados, dispostos do seguinte modo: os códigos “Instituir a cultura de 

planejamento”, “Unificar o atendimento” e “Demanda conjunta” reúnem todas as citações que 

indicam os motivos pelos quais o MEC decidiu conceber e coordenar o PAR; já os códigos 

“Resposta ao pedidos” e “Fragmentação das ações”, congregam as falas que evidenciam a 

atuação do MEC no tocante ao atendimento às solicitações realizadas pelo município.  

Dadas essas explicações, e visando a analisar o papel do MEC enquanto coordenador 

da política educacional do PAR, a rede semântica retrata que, para desempenhar esse papel, o 

MEC toma algumas decisões no sentido de instituir a cultura do planejamento, unificar o 
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atendimento e especificar a demanda oriunda dos municípios, estabelecendo, para isso, 

deliberações no tocante à resposta dada aos pedidos efetuados. Porém, tais deliberações estão 

associadas à existência de fragmentação das ações do MEC, o que representa uma contradição 

da própria tentativa de unificar o atendimento. 

Figura 14 – Rede semântica da categoria Coordenação Federativa 

 
Fonte: dados da pesquisa (2016). 
Nota: elaborado pela autora com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

A fala dos entrevistados, nos três níveis de governo, é uniforme ao assegurar que um 

dos grandes objetivos do MEC, ao conceber o PAR, foi instituir a cultura de planejamento, 

sendo este o principal destaque do conjunto das citações desse código. Dos doze entrevistados, 

oito deles afirmaram, mais de uma vez (quatorze citações), que o PAR estimulou a cultura de 

planejamento, conforme demonstram as seguintes falas: do funcionário do MEC, “Ele conversa 

com a autonomia porque ele induz a cultura do planejamento, tá certo [...] sempre reforçando a 

importância da cultura de planejamento” (P2-UNIÃO, 2016), também, de um dos técnicos da 

SME, “o PAR como planejamento estratégico de melhoria da qualidade do ensino, que foi... 

um dos objetivos foi esse, da criação do PAR, esse é um aspecto para mim, positivo, planejar 

as ações, definir dentro daquele período, mesmo sabendo que algumas não sejam atendidas” 

(P8-EQUIPE_SME, 2016), e, ainda, a fala de um dos Secretários de Educação:  

Os municípios não eram estimulados a sistematizar uma política de planejamento de 
médio e de longo prazos sistêmica e orgânica, que foi exatamente a grande concepção 
do PAR. [...] Por que? Porque as secretarias não tinham essa cultura de fazer 
planejamento de médio e longo prazos, você assumia uma secretaria de educação, 
você era um secretário pra apagar fogo, você era uma espécie de bombeiro pra tomar 
conta dos problemas que aconteciam no dia a dia, mas você não tinha capacidade de 
parar pra pensar a secretaria pra dois anos, o que é prioridade pra daqui há um ano? O 
que é prioridade pra daqui há dois? O que é prioridade pra daqui há três? (P7-SME, 
2016). 



183 

 

 

A partir do que está posto pelo Secretário de Educação P7, é possível perceber que o 

município não possuía a cultura de planejamento, sendo este outro bloco de tendência existente 

no diálogo com os entrevistados, a saber, o reconhecimento, por todos os respondentes, de que 

essa mudança de comportamento não está sendo efetuada com facilidade, existindo ainda um 

processo lento de absorção dessa metodologia de trabalho, pois, conforme enaltece um dos 

entrevistados da União, “a cultura do planejamento não é algo enraizado” (P2-UNIÃO, 2016). 

Além dos exemplos já citados, há outros que podem ser destacados como uma amostra dessa 

transição pela qual passam os municípios: 

A gente tem assim, pela cultura nossa, pela cultura do país mesmo, de planejamento 
de longo prazo, que acho que é uma coisa que a gente tá aprendendo junto com isso, 
tanto a gente como os próprios municípios... tem dificuldade [...] Eu acho a lógica 
gerencial bem adequada, viável e objetiva, porque ela permite um diálogo mais rápido, 
mais aberto entre os entes federados. Essa diferença cultural atrapalha um pouco isso, 
mas está chegando ao ponto (P1-UNIÃO, 2016). 

Eu acho que o PAR está ajudando a... não sei se firmar, mas pelo menos a implantar 
essa cultura. Eu acho que a cultura do planejamento ainda não está realmente 
implantada, não está firme, mas o PAR ele consegue instigar, ele está realmente 
levando os municípios a criarem, pelo menos a iniciarem, essa cultura (P3-ESTADO, 
2016). 

Como se percebe, os entes expressam que a indução à cultura de planejamento 

educacional está sendo bastante priorizada pelo MEC, mas compreendem que esse processo 

apresenta especificidades que exigem certo tempo para sua consolidação. Para Ferreira, E. 

(2014, p. 604), o PAR é um mecanismo inovador, já que “esse modelo de planejamento 

educacional esteve ausente das políticas dos governos democráticos instaurados após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988”. A fala de P1-UNIÃO ainda enaltece a lógica 

gerencial, existindo a intenção de reforçar, também, a perspectiva sistêmica da educação. 

Portanto, decorre dessa constatação a existência de dificuldades por parte de todos os entes para 

conseguir disseminar e ao mesmo tempo absorver a lógica gerencial. O diagnóstico do Plano 

Estadual de Educação da Paraíba, aprovado em 2006, também contemplava essa análise quando 

afirmou que, no Brasil, não há uma cultura de planejamento e avaliação da educação. De acordo 

com o texto, “as ações vão sendo desenvolvidas em função das prioridades definidas em cada 

gestão do executivo, das oportunidades e dos limites de cada época histórica, o que impede 

avanços mais direcionados em função das demandas da sociedade” (PEE-PB, 2006, p. 115). 

Mas o poder público federal tem agido no sentido de aproximar a noção de 

planejamento estratégico das entidades federativas, pois o mesmo está cada vez mais presente 

nas atividades do FNDE, que o considera como um mecanismo de fortalecimento da capacidade 

gerencial das organizações públicas: 
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O FNDE tem buscado inovar e modernizar sua forma de gestão para atender de forma 
eficiente aos anseios e expectativas da sociedade. Isto se torna um desafio frente ao 
crescente montante de recursos a serem executados e a árdua tarefa de prover meios 
para uma educação de qualidade em consonância com as políticas públicas. Para fazer 
frente a estes desafios e cumprir a missão institucional, as organizações públicas 
devem se fortalecer, e um dos caminhos possíveis é a definição de um plano 
estratégico, que proporciona um norte para atingir os objetivos institucionais (FNDE, 
2015, p. 9). 

Considerando que o PAR foi elaborado estrategicamente para fortalecer o 

gerencialismo na educação, o mesmo se fundamenta em uma nova dinâmica e uma nova cultura, 

as quais vão ao encontro da modernização da gestão, transpondo o foco das mudanças 

estruturais para as mudanças culturais que privilegiem a qualificação dos processos 

administrativos (LOPES; CASTRO, A., 2012). Se as reformas gerenciais incutem a ideia de 

um modelo baseado na produtividade do sistema, aprecia-se que o PAR foi transferido aos 

municípios como uma ferramenta de planejamento, mas ainda não atingiu plenitude ao ponto 

de ser inteiramente gerenciado, bem como incluído em um contexto municipal mais amplo, que 

abrangesse outros instrumentos como o PPA e o Plano Municipal de Educação, isto é, o PAR 

deparou-se em um contexto no qual não houve uma sincronia com a lógica gerencial. A fala do 

entrevistado P5 também enaltece essa constatação quando relata a realidade que encontrou no 

município de Campina Grande:  

Ao chegar na Secretaria da Educação, ali já havia uma equipe com técnicos efetivos 
do município e outros colaboradores temporários. A equipe era relativamente grande, 
entretanto foi uma surpresa constatar que pouquíssimos daqueles técnicos tinham 
domínio acerca do que era realmente o Plano de Ações Articuladas. Havia o plano. O 
plano estava impresso, mas ele não passava de um conjunto de folhas grampeadas, 
um conjunto de folhas bastante significativos, porém em estado de gaveta. Essa era a 
realidade do município de Campina Grande (P5-SME, 2016). 

Nesse sentido, Cardoso Jr. (2011, p. 12) problematiza que se o planejamento for 

“descolado da gestão corre o risco de tornar-se um conjunto de estudos, diagnósticos e 

proposições de objetivos sem eficácia instrumental, atividade incapaz de mobilizar os recursos 

necessários de forma racional, na direção pretendida pelo plano”. Para garantir uma organização 

do município e da SME nesse sentido, o PAR deveria, então, estabelecer uma conexão efetiva 

com a equipe local e com a equipe das demais secretarias municipais. Esse “estado de gaveta” 

é desencadeado pela ausência de uma interlocução mais estreita entre os gestores e da 

estruturação dos aparatos de gestão. Ainda, isso contraria o próprio princípio da 

responsabilização que, difundida nos conceitos da descentralização, enfatiza o controle social 

como prerrogativa para a eficiência da gestão pública. Mesmo reconhecendo que, formalmente, 

existe a composição de um comitê local e de conselhos (os conselhos só atuam para controlar 

a transferência e da aplicação dos recursos financeiros – art. 10 da Lei 12.695/2012), o que se 

defende aqui é uma maior aproximação com a equipe técnica da SME, paralelamente à 



185 

 

 

definição de estruturas gerenciais mais organizadas no sentido de garantir uma construção 

participativa do planejamento, mas também da execução. O MEC deve, portanto, atentar para 

essa lacuna, a fim de corrigi-la.  

Prosseguindo com a análise de conteúdo no âmbito da coordenação federativa, também 

aparece como latente a necessidade do MEC tipificar a demanda, a fim de dar seguimento às 

iniciativas que o Governo Federal definiria como prioridade de atendimento. Este código, 

“Demanda conjunta”, que reuniu citações dos dois entrevistados da União, P1 e P2, como 

também dos Secretários Municipais P5 e P7, demonstra que o MEC passou a induzir a demanda 

ao município, no sentido de que, caso o município não tivesse despertado para uma necessidade, 

por exemplo, de capacitação para os conselheiros escolares, o PAR estaria induzindo-o a 

especificar, no SIMEC, uma quantidade de pessoas para participar dessa formação. Dentre os 

relatos, foi possível observar uma posição mais favorável a esse sentido nos entrevistados da 

União, como também em um dos Secretários de Educação de Campina Grande: 

Você tenta focar mais em ações que sejam mais tangíveis nesse momento e também 
na qualidade do atendimento, de ter uma demanda prévia que facilite o MEC a 
verificar o que está sendo necessário, o que pode atender e quem ele pode priorizar. 
Você consegue ter um mapa do atendimento mais... mais claro e mais objetivo e 
principalmente na celeridade (P1-UNIÃO, 2016). 

a demanda deixou de ser uma demanda espontânea e passou a ser uma demanda 
induzida, ou seja, o que foi que aconteceu, você pra conseguir uma creche, né, você 
tinha uma dificuldade tremenda... [...] Na ferramenta do PAR tá lá a demanda aberta, 
tá certo? (P7-SME, 2016). 

Ao mesmo tempo, chama a atenção o posicionamento do Secretário de Educação P5:            

“o PAR tipificou a demanda, mas ao tempo que ele fez essa categorização da demanda, quem 

estava do outro lado do balcão, não foi convidado, efetivamente, a participar dessa dança. Eram 

pares que dançavam músicas diferentes e estavam na obrigação de ficar um frente ao outro” 

(P5-SME, 2016). Apresentar percepções distintas no que diz respeito à especificação da 

demanda traz à tona a reflexão de que alguns munícipios podem não ter acolhido essa ação de 

forma positiva, como no caso de Campina Grande, ficando a ideia de que o MEC não almejou, 

provavelmente, saber o que o munícipio necessitava, mas resolveu apenas determinar, mediante 

o instrumento, o que o município deveria “preencher” que precisa. Por exemplo, abre-se uma 

janela no PAR para que a SME cadastre quantos liquidificadores quer adquirir para equipar as 

cozinhas das escolas, mas, se a SME avaliar que necessita de batedeira, e essa opção não estiver 

disponível, não pode ser adquirida, pois as compras são nacionais. Se a demanda deixou de ser 

espontânea para ser induzida, significa dizer que se passou a responder a instrumentos ditos 

como convocatórios, com prazos definidos no SIMEC. 
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A intenção do MEC em instituir a cultura de planejamento e especificar a demanda 

conjunta também se relaciona fortemente com a ideia em torno do código “Unificar o 

atendimento”, pois, de acordo com os relatos, percebe-se que o Governo Federal teve o intuito 

de estabelecer critérios para sistematizar o atendimento, encontrando, no PAR, um mecanismo 

de integração dos programas para melhorar o atendimento prestado aos entes municipais. A 

tendência central em torno das falas está relacionada à mudança ocorrida com a concepção do 

PAR no que diz respeito ao fim da prática tradicional, antes existente, de envio eletivo de 

projetos por parte dos municípios, para pleitear atendimento. Esse código reuniu as citações de 

sete entrevistados, compreendendo o total de doze, dentre as quais destacam-se, como 

representativas desse conjunto, em cada nível de governo:  

O Ministério queria ter um atendimento sistêmico e integrado para todos os entes. A 
ideia era que as iniciativas e o canal do MEC com os entes federados fosse mais 
unificado e que as oportunidades fossem mais iguais. A ideia do PAR foi de integrar 
o atendimento e principalmente dar oportunidade para os municípios que tinham mais 
dificuldades, que tinham menor capacidade técnica a ter acesso a assistência técnica 
e financeira na educação (P1-UNIÃO, 2016).  

O PAR, ele modificou, ele alterou as relações né, a forma de relação entre os entes 
federativos... o PAR conseguiu também dar uma visão mais integrada dos programas. 
A gente vê as coisas se organizarem melhor, se integrarem melhor, acho que esse é 
um outro aspecto importante (P3-ESTADO, 2016). 

O MEC foi “capilarizado”, ou seja, aumentou a capilaridade das ações do MEC, para 
os municípios, tanto fazia ser uma capital como um município distante, um município 
do interior, todos tiveram oportunidade de conhecer as ações. Então, assim, pra mim 
foi uma grande ruptura, não é? [...] o grande objetivo do PAR foi dizer “não, todo 
mundo pra ter acesso a recurso vai ter que entrar na ferramenta” (P7-SME, 2016). 

Isso significa que o PAR endossou procedimentos que trouxeram certa impessoalidade 

ao provimento de iniciativas e recursos na área da educação básica, sendo, este, um dos 

principais pontos positivos do instrumento, que merece destaque. Isso porque, antes da 

existência do PAR, o atendimento do MEC se realizava sem critérios claros, buscando apoio 

aqueles municípios que tinham uma capacidade técnica maior para elaborar projetos. Portanto, 

o PAR conseguiu, nesse aspecto, ser um mecanismo capaz de dar maior visibilidade aos 

programas do Governo Federal, tornando o atendimento mais abrangente, alterando, as relações 

intergovernamentais direcionadas pela força da tradição política. Essa é uma perspectiva que 

faz parte dos objetivos do PDE, cujo ideário congregou o papel do MEC de, por meio do PAR, 

buscar mais organicidade em seus programas (BRASIL, 2010b), fortalecendo, então, seu 

protagonismo como órgão coordenador das políticas educacionais. 

Considerando, portanto, que o MEC teve como intenções “Instituir a cultura de 

planejamento”, “Unificar o atendimento” e “Demanda conjunta”, emergiu, em decorrência da 

tentativa de tornar o atendimento mais unificado e específico, o estabelecimento, pelo MEC, de 
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critérios para definir quais demandas iria atender. Sendo assim, um conjunto de oito discursos, 

relacionados ao retorno dos pedidos efetuados pelo PAR, revelou que o código “Resposta aos 

pedidos” teve sua origem conferida ao código “Unificar o atendimento”, conforme demonstra 

a Figura 14.  

O que se observa, a partir da análise das citações desse código, são duas posições 

distintas: uma mais imparcial, evidenciada pelos entrevistados P1-UNIÃO e P3-ESTADO, que 

busca descrever, de forma mais isenta de julgamento, o modo pelo qual os pedidos são 

analisados; e outra posição, mais acentuada, a qual demostra que o MEC delibera pelo 

cumprimento de algumas ações, mas para as outras, que decide não atender, não há um retorno 

formal dado ao município. Para ilustrar a primeira posição, o funcionário do MEC afirma 

apenas que “as demandas expressas pelos entes federados no PAR são analisadas e 

acompanhadas pelas Secretarias do MEC ou por Instituições parceiras responsáveis pela 

execução do programa a que está vinculada a subação” (P1-UNIÃO, 2016), sendo este o critério 

de atendimento, e P3-ESTADO (2016) diz que “a analise era feita e a resposta era dada no 

momento da própria análise e do atendimento a aquela subação e não uma resposta ou uma 

comunicação frente ao atendimento ou não atendimento de todo o plano”. Com efeito, as 

resoluções normativas do PAR nº 29/2007 (BRASIL, 2007b) e nº 14/2012 (BRASIL, 2012a), 

incluindo alterações posteriores, também regulamentam que a assistência ficaria, no período de 

2007 a 2014, a cargo de cada Secretaria-Fim75 e/ou do FNDE. Porém, essa informação não é 

suficiente para retratar se o atendimento prestado foi realizado de forma satisfatória. 

Sendo assim, pretendeu-se, durante as entrevistas, aprofundar a discussão sobre esse 

assunto, sendo possível perceber uma segunda tendência, com falas comprobatórias de que, 

somente no momento da ação, o município é avisado sobre o que será realizado, não havendo 

uma comunicação sobre aquilo que não será atendido. Quando questionado sobre a resposta 

efetiva aos pedidos, o outro entrevistado da União respondeu: “Não existiu nem no primeiro 

nem no segundo... você fica no aguardo, fica no aguardo, não existiu isso” (P2-UNIÃO, 2016). 

As falas dos entrevistados dos entes estadual e municipal também confirmam a existência dessa 

lacuna: 

Não houve uma análise de todas as subações, então não existia esse retorno município 
a município, ação por ação. [...] O que o MEC sempre afirma é isso, é planejamento. 
O MEC tem um orçamento e não dá pra atender as demandas de todos os municípios, 
né? Então em cima do orçamento que eles têm, eles fazem um atendimento de uma 
forma mais equitativa a todos os municípios, então atende a algumas ações e outras 

                                                           
75 São exemplos de Secretarias do MEC que atuam no âmbito do PAR: Secretaria de Educação Básica (SEB), 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), Secretaria de Educação 
Especial (SEESP), Secretaria de Educação a Distância (SEED), além das diversas ações coordenadas por órgãos 
de administração indireta, tais como FNDE e CAPES/UAB (BRASIL, 2009c). 
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subações não atendem... mas também não comunica que não vai atender. Quando o 
município questiona, pergunta, e agora eles já acompanham mais, né, às vezes o 
próprio prefeito vai fazer algum tipo de negociação, aí eles perguntam “isso está no 
PAR do seu município?”. Então existe assim... quando há uma procura, mas uma 
sistemática de retorno para os municípios, de lá pra cá, não (P3-ESTADO, 2016). 

Havia um retorno formal quase que programado, aquelas respostas programadas, 
sempre por e-mail. E aí para a gente chegar a obter realmente o que estava sendo 
buscado, principalmente se fosse uma ação contemplada para o município dentro 
PAR, ou tivesse dentro de um programa considerado pelo Governo Federal como 
prioritário, então nós insistíamos por telefone, até ter o nome de alguém, mas esse 
alguém, ele também se revezava, hora era A, hora era B, hora era C e nós, na base da 
insistência, é que tínhamos acesso ao que estava sendo buscado (P5-SME, 2016).  

Ao analisar esse cenário, constata-se que o MEC se organizou para ofertar os 

programas de forma mais unificada por meio do PAR, mas, da maneira como se efetivou, isso 

se deu em nível de cadastramento, ou seja, unificou-se o modo pelo qual o Governo Federal iria 

recolher os pedidos relacionados à demanda induzida por meio do sistema SIMEC, porém, para 

dar resposta a esses pedidos registrados, não houve uma sistemática capaz de dar atenção ao 

município em suas solicitações. A coordenação federativa se deu, como afirma P3-ESTADO 

(2016), mais notadamente em nível de planejamento, parecendo não haver uma preocupação 

igualmente efetiva com as demais etapas da gestão governamental, quais sejam, de execução, 

monitoramento e avaliação dos resultados, contrariando o disposto no art. 7º da Res. 14/2012, 

que atribui a responsabilidade ao MEC de “acompanhar tecnicamente e avaliar a execução do 

PAR” (BRASIL, 2012a, n. p.), bem como aos conceitos de planejamento governamental, pois 

“um plano só se completa na ação, e este agir implica em permanente avaliação e revisão do 

que foi planejado” (DAGNINO, 2009, p. 140). 

Essa situação se assevera quando se extraem relatos, dos depoimentos dos 

entrevistados, confirmando a existência do código “Fragmentação das ações”, o qual está 

relacionado à “Resposta aos pedidos”, todavia, é contraditório no que diz respeito à expressão 

de coordenação federativa de “Unificar o atendimento”. É fulcral a opinião dos entrevistados 

de que não existe uma coordenação dos programas que dê conta de reunir todas as ações do 

MEC em torno dessa proposta de atendimento unificado. Tal entendimento pode ser visto por 

meio das seguintes citações: 

As ações de assistência técnica estão nas diversas secretarias do MEC, não sei se não 
houve um consenso em relação a isso, mas, o fato de estar muito fragmentada... as 
ações de formação, por exemplo, elas estão na Universidade, elas estão lá no módulo 
da Plataforma Freire, estão no PARFOR, então existem ações de assistência técnica 
que estão ainda muito fragmentadas (P3-ESTADO, 2016). 

Como o SIMEC tem vários módulos e o PAR se espalha por esses muitos módulos, 
acaba sendo um sistema, um grande organismo de pedaços. O próprio nome de ser 
Sistema Integrado, talvez o sistema seja integrado, mas as equipes não são, nem no 
Governo Federal, nem nos governos estaduais e muito menos nos municipais (P5-
SME, 2016).  
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Porque no PAR existe a arvore, certo, que é por onde você tá caminhando e aí quando 
surge programas tipo este, surgia uma abazinha na senha da secretária da Educação 
pra gente fazer adesão. Com relação aos conselhos, por exemplo, teve em 2014, surgiu 
uma aba onde a gente cadastrou uma pessoa da secretaria da educação responsável 
pelos conselhos, entendeu? (P12-EQUIPE_SME, 2016). 

Esse cenário parece estar mais relacionado às ações de assistência técnica, pois essas 

ações são acompanhadas pelas diversas Secretarias do MEC, mas sabe-se, também, que não 

deixa de existir essa falha no atendimento das ações de assistência financeira, uma vez que a 

resposta só é dada quando o MEC/FNDE resolve avaliar as subações atreladas a um 

determinado recurso e, decidindo por atender ao município, disponibiliza os valores, mas, 

decidindo por não atender, deixa o município sem resposta, conforme demonstra o trecho do 

diálogo a seguir, estabelecido entre a pesquisadora e o entrevistado P12-EQUIPE_SME no 

momento em que o PAR 2011-2014 do Município de Campina Grande foi visualizado no 

SIMEC para conferir o andamento de algumas ações. No caso em tela, a conversa referia-se à 

execução da ação de assistência financeira do MEC para a ação “realização de encontro de 

formação continuada e avaliação para técnicos (psicólogos, assistentes sociais, orientadores 

educacionais e supervisores) que atuam no Programa Escola inovadora” no tocante ao indicador 

3.1.2 – Implantação e organização do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos: 

Pesquisadora – Então, aqui nesse exemplo, 3.1.2, vocês estariam solicitando R$ 
160.000,00 para fazer essa formação. O MEC se comunica com vocês, de algum 
modo, para dizer se aprovou ou não?  
Entrevistada – É através do SIMEC. Tudo é feito através do SIMEC. Esse diálogo.  
Pesquisadora – Isso estaria em algum lugar aqui? 
Entrevistada – Sim, com certeza, né? É... quando ele aprova fica disponível pra você 
ver se foi aprovado, certo, onde tem aqui “Parecer”, certo, se foi favorável, está 
vendo?    
Pesquisadora – E, no caso, por que está em branco?  
Entrevistada – Não foi contemplado.  
Pesquisadora – E ninguém diz por que, também? 
Entrevistada – Não (risos). Não, não diz mesmo (P12-EQUIPE_SME, 2016). 

Como essa ação de assistência financeira não está relacionada a obras, confirma-se a 

fragmentação das ações, pois esse recurso deveria estar subordinado a alguma Secretaria do 

MEC, que sequer emitiu um parecer para o município. A fragmentação dos programas ofertados 

pelo MEC, ao mesmo tempo em que aparece como um elemento contraditório à tentativa de 

estabelecer arranjos institucionais que, de algum modo, subsidiem as regras de decisão do 

governo central, também se configura como um problema recorrente, bem conhecido pelos 

gestores educacionais. Na verdade, a própria criação do PDE esteve centrada justamente no 

propósito de resolver essas falhas (CAMINI, 2013). Nota-se, no entanto, que essa situação é 

persistente, exigindo mais iniciativas para, ao longo do tempo, minimizar seus efeitos.  
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A coordenação federativa do MEC vem, portanto, com o intuito de instituir a cultura 

do planejamento, especificar a demanda conjunta e unificar o atendimento, sendo, tais 

iniciativas, consideradas como um avanço nas relações intergovernamentais entre os entes. No 

entanto, a coordenação do MEC apresenta limitações no sentido da resposta aos pedidos e da 

fragmentação das ações. Assim, coordenado pelo governo central, o PAR configura-se no pacto 

federativo como uma política que estabelece regras entre os governos, mesmo que estas não 

sejam “regras compartilhadas”. Isso significa que há regras, mas não se concretizam 

efetivamente as shared rules nos termos de Elazar (2011), pois as unidades subnacionais não 

foram efetivamente consultadas sobre a implementação dessas regras. Conforme 

problematizam Garcia e Cardoso Jr. (2015, p.84-85), 

Há uma reconhecida e antiga debilidade no planejamento e na coordenação das ações 
que envolvem os demais Entes Federados. A injusta cobrança ao governo federal por 
projetos e atividades executadas sob a responsabilidade de outros níveis de governo 
pode ser tomada como uma evidência das dificuldades variadas que a União vem 
enfrentando nessa esfera, sem conseguir superá-las. 

Do ponto de vista das estratégias hierárquicas empregadas pelo governo central, este 

fez uso da fixação de regras, normas e do desenho institucional para assegurar a cooperação e 

coordenar as decisões, consideradas como necessárias para atingir os objetivos públicos 

(CLARKE, 2007). 

Avalia-se que as informações dos entrevistados indicam alguns sinais de que o governo 

central dispôs de arranjos institucionais e regras de decisão para a atuação dos entes na educação 

no âmbito do PAR, entretanto, os autores Obinger, Castles e Leibfried (2005) argumentam que 

esses arranjos deveriam incorporar os interesses de base territorial. Ao definir tais arranjos e 

regras, o MEC não se afigura como o ente que iria responsabilizar-se por compreender quais 

são as preferências locais, ferindo o ideário da cooperação que deve existir entre as unidades 

constituintes para a atribuição de responsabilidades, nesse caso, na gestão educacional. 

O PAR e a coordenação federativa do MEC também devem ser analisados mediante o 

aporte teórico sobre a gestão das relações intergovernamentais (RIG). De acordo com Radin 

(2010), em decorrência da interdependência entre os níveis de governo, torna-se cada vez mais 

necessário concentrar a atenção nos instrumentos destinados à gestão das RIG. São quatro os 

conjuntos de instrumentos (RADIN, 2010, p. 603-611): 

a) estruturais: são aqueles relacionados a papéis e relações formais de interação, 

normatizados ou estabelecidos por organizações que criam mecanismos de 

regulação e supervisão. Dentre os instrumentos estruturais, destacam-se as 

estratégias de coordenação (visa à integração das unidades), descentralização 
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(delegação de poderes às unidades locais de governo) e regulação (o governo 

nacional exerce supervisão em relação ao estado e a beneficiários locais); 

b) programáticos: são meios empregados para gerir a aplicação de recursos e o 

redesenho de programas. Podem se firmar por meio de parcerias, com o 

compartilhamento de informações, ideias e outros recursos, ou colaborações, nas 

quais os recursos são compartilhados em favor do processo de grupo, da combinação 

de recursos e do planejamento conjunto;  

c) pesquisa e construção de capacidade: são medidas para construir maior capacidade 

de gestão nos níveis de governo. A pesquisa auxilia a compreender problemas, 

opções e consequências, ajudando, de forma transversal, a promover a coordenação 

entre os órgãos e a aumentar o poder de negociação. A construção de capacidade 

envolve esforços dos entes federados para fortalecer a capacitação e o treinamento 

dos funcionários, bem como a provisão de ajuda técnica do governo central nas áreas 

de projeto de programa, planejamento e avaliação de políticas públicas, dentre 

outras; 

d) comportamental: são aspectos da interação entre os atores governamentais, exigindo 

atenção a processos de comunicação individuais e de grupo e a processos de gestão 

de conflitos. Deve-se prevenir e também gerir os conflitos, construindo consenso 

entre os atores, em particular nas áreas programáticas e de políticas. As regras e 

regulamentos podem ser negociados conjuntamente, como também podem ser 

mobilizadas estratégias de comunicação, como consultas e audiências públicas. 

Desses quatro conjuntos, considera-se que o PAR se encaixa muito bem com os de 

instrumentos estruturais e programáticos, porque, no primeiro caso, houve o estabelecimento 

de regras, pois o MEC elaborou manuais de orientação para os municípios, sinalizou espaços 

formais de interação, por meio do SIMEC e do atendimento a distância via e-mail e telefone, 

como também definiu mecanismos de regulação e supervisão normatizados quando 

regulamentou o PAR por meio de Leis e Decretos que delimitaram a atuação dos entes e a 

prestação de contas dos recursos utilizados. No segundo caso, do conjunto de instrumentos 

programáticos, estes estão presentes no PAR porque a própria gestão do MEC se organizou 

para conceber instrumentos de gestão no âmbito dos programas governamentais, nesse caso, no 

âmbito do PAR, confirmando o redesenho da implementação dos programas ofertados pelas 

secretarias do MEC, configurados como assistência técnica, bem como dos recursos financeiros 

mobilizados, uma vez que, mediante o PAR, sistematizou-se a definição de objetivos comuns 

e incentivos financeiros, havendo um trabalho conjunto dos entes federados. 



192 

 

 

Em contrapartida, os outros dois conjuntos de instrumentos da gestão das RIG, 

pesquisa e construção de capacidade e instrumentos comportamentais, são os que não estão 

formalmente estabelecidos por parte do MEC, pois, com base nos relatos sobre as dificuldades 

de compreensão da importância do PAR e da incorporação da cultura de planejamento, 

considera-se que, no caso dos instrumentos de pesquisa e construção de capacidade, devem ser 

definidas estratégias para construção de capacidade de gestão dos níveis de governo 

subnacionais para que possam desenvolver adequadamente as competências necessárias à 

consecução das responsabilidades assumidas.  

Para equalizar um pouco mais o quesito da falta de capacidade técnica de alguns 

municípios, o MEC deve investir na formação dos gestores municipais, pois o PAR, por si só, 

não será solução para resolver as dificuldades de gestão, historicamente enraizadas na cultura 

gerencial clientelista no Brasil. Assim, deve-se utilizar-se das ferramentas de capacitação e 

treinamento como meio de fortalecimento da implementação do PAR. No conjunto 

instrumental de base comportamental, avalia-se que a interação entre agentes federais e locais 

não se consubstanciou porque dispensou a negociação conjunta das normativas e 

regulamentações federais, fazendo com que, ao invés de existirem regulamentações aceitáveis 

por todos, houvesse “definições de um, executadas por todos”.  

 

5.2 Descentralização, autonomia e cooperação: categorias de um fundamento que busca 

a unidade na diversidade 

 

O federalismo proporciona uma organização que permite a ação de um governo 

compartilhado, para determinados fins comuns, juntamente com a ação autônoma de unidades 

subnacionais, para fins relacionados com a manutenção das particularidades locais. As relações 

de importância primária são aquelas que se estabelecem entre as unidades constituintes de uma 

federação e o governo central (CAMERON, 2001).  

Nesse contexto de relações verticais, em que nem o governo federal nem as unidades 

constituintes são subordinados um ao outro, a conjugação de esforços que permitam a 

congruência entre descentralização, autonomia e cooperação torna-se fundamental para que se 

tenha, efetivamente, um regime de colaboração no âmbito do PAR. 
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5.2.1 Descentralização 

 

No campo da descentralização, uma de suas supostas virtudes é justamente o aumento 

da autonomia de decisão e melhorias na capacidade de resolução de problemas, mediante a 

transferência de atribuições e competências para os níveis subnacionais de governo. Ao analisar 

a rede semântica representativa da categoria Descentralização, observaram-se evidências sobre 

a existência dos seguintes códigos: “Distribuição territorial de poder” reúne as citações que 

demonstram a divisão de competências entre os entes; “Preferências locais” revela se o PAR 

considerou os interesses das unidades constituintes; “Assimetria entre os entes” refere-se aos 

fatores institucionais e ao grau de assimetria entre eles; “Monitoramento das ações” combina 

as citações relacionadas ao acompanhamento dos resultados por parte dos entes; “Estruturas 

intergovernamental e intragovernamental” agrega as falas que retratam as estruturas 

institucionais e políticas criadas para a implementação do PAR e “Institucionalização das 

atividades” retrata as estruturas e processos formais que canalizam a atividade 

intergovernamental. Essa rede, que inclui as relações entre os códigos supracitados, pode ser 

visualizada por meio da Figura 15. 

Figura 15 – Rede semântica da categoria Descentralização 

 
Fonte: dados da pesquisa (2016). 
Nota: elaborado pela autora com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

O código “Distribuição territorial de poder” reuniu seis citações, as quais simbolizam 

claramente que os entes entendem a divisão de competências, instituída na etapa de 

planejamento das ações na área da educação, mas, ao mesmo tempo, reclamam da própria 

distribuição dessas competências, que deixa o município com poucas alternativas de atuação 

face aos escassos recursos de que dispõe. As falas que evidenciam essa análise são: 
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A gente tenta focar mais nas coisas que tem ações que a gente consegue dar um apoio 
mais forte, tem outras que os municípios devem ter mais facilidade de executar com 
recursos próprios (P1-UNIÃO, 2016). 

Quando a gente analisa o PAR, a gente também percebe isso. Existem 
responsabilidades como sendo do município, porque a priori são realmente da sua 
competência, da sua responsabilidade, mas o município muitas vezes não realiza 
porque ele não tem “o como”. Ele não tem o recurso, não tem fontes de financiamento 
que deem conta de todas as suas demandas (P3-ESTADO, 2016). 

Na hora que você estava construindo o PAR já se definiu o que era responsabilidade 
de um e de outro né? Por exemplo, se você tinha uma demanda de laboratório, você 
vai implantar um laboratório de informática na escola x, então a gente insere no PAR 
o pedido dos equipamentos, mas tem a contrapartida do município de preparar a 
infraestrutura, então a gente já sabia disso, eu já sabia que na medida que eu pedisse 
ao MEC, no âmbito do PAR, tantos laboratórios de informática, equipamentos, eu 
tinha que preparar tantas infraestruturas, então, assim, não havia muita dificuldade em 
entender os papeis, o que talvez ainda hoje não tenha tido uma clareza muito grande 
do MEC é que na medida em que você coloca mais responsabilidade para o município, 
o recurso não tá respondendo a essa responsabilidade, ou seja, por exemplo, o 
município a cada dia que passa assume mais responsabilidade... então a gente foi 
assumindo muita responsabilidade enquanto ente municipal, mas o aporte de recursos 
pela União não foi compatível com esse alargamento dessas competências no 
município (P7-SME, 2016). 

Considerando a dispersão do poder decisório, ao distribuir poderes entre os entes 

federados por meio da divisão de competências, a descentralização molda o equilíbrio entre as 

unidades constituintes afetando, portanto, o comportamento das mesmas e, também, suas 

relações mútuas (CAMERON, 2001). A implantação do PAR, como visto anteriormente, trouxe 

ao município uma gama de oportunidades para apontar suas demandas, com base na oferta de 

programas e recursos que o MEC dispôs. Como possível consequência, percebe-se que os entes 

municipais se depararam com tantas novidades que abarcaram tudo quanto puderam, ou seja, 

aceitaram todas as ofertas para não perder nenhuma oportunidade. Entretanto, existiam as 

contrapartidas que os mesmos assumiram quando firmaram esse pacto com o MEC. E parece 

que elas pesaram no orçamento do município que, supõe-se, não dispunha de reserva para 

cumprir tantas contrapartidas. Outro respondente afirma essa ideia quando fala sobre quadras: 

“essas quadras que foram construídas até 500 metros da escola, elas não têm muro, a quadra é 

solta, então ela é entregue à comunidade, a comunidade invade, ela tá sujeita a vandalismo, 

então quer dizer... se bem que essa parte de implantação de muro é do município, né” (P11-

EQUIPE_SME, 2016).  

O entrevistado vinha discorrendo sobre os critérios de implantação das quadras 

escolares, explicando que, no caso de Campina Grande, as escolas não possuíam espaço interno 

para a construção das mesmas, mas que, pelos critérios do MEC, foi possível construí-las em 

terrenos próximos, até 500 metros de distância. No momento dessa citação, o respondente 

começa a explanar esse problema do vandalismo, quando, repentinamente, se dá conta de que 
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a assistência financeira do MEC não contempla o muro, que faz parte da implantação, cuja 

responsabilidade é do município. Assim, conforme presume Camini (2010), por meio das 

diretrizes estabelecidas e assumidas pelos entes, a União estaria exercendo influência no 

direcionamento de projetos e ações educacionais com o consentimento dos municípios, ações 

essas que estariam, entretanto, condicionadas pelos critérios de adesão estabelecidos. Isso 

realmente se concretiza, pois, se a demanda é induzida pelo MEC, os municípios têm suas ações 

direcionadas pelo governo central, mesmo que não consigam cumprir com sua parte do acordo. 

Consoante com a afirmação de Abrucio (2002, p. 154), entende-se que “a fragilidade dos 

instrumentos de cooperação e coordenação entre as esferas de poder constitui um grande 

obstáculo ao sucesso da descentralização”. 

A distribuição territorial de poder evidencia claramente a existência da “Assimetria 

entre os entes”. Esse código, que reuniu cinco citações, retrata o posicionamento dos 

entrevistados acerca de um tema recorrente como problemática do federalismo brasileiro: as 

heterogeneidades que demarcam o país. Nesse sentido, as cinco falas ratificam esse panorama, 

mas destacam-se as seguintes citações:  

Temos uma rede heterogênea de secretários municipais. Assim, a gente tem 
secretários que dominam aquilo, que eu acho que alguns estão até mais avançados, 
tem uma secretaria bem estruturada, bem organizada e tem pessoas que dominam o 
assunto e sugerem melhorias pra gente no sistema, tem outros que esperam que a gente 
faça, e... “ah, eu tenho que fazer esse documento e mandar”, então é um pouco nesse 
sentido, “ah, esse aqui é um planejamento que vai me ajudar em alguns anos e eu vou 
fazer isso” e outro “ah, esse é um documento que eu vou fazer e mandar pro MEC”, 
então tem essas dificuldades, o nosso papel é não deixar que isso aumente (P1-
UNIÃO, 2016). 

É preciso ter grandes programas para podermos pensá-los como grandes ofertas de 
oportunidades para um país enorme como o nosso, mas nem sempre o grande 
programa tem como aterrissar em solo municipal (P5-SME, 2016). 

Originária da diversidade entre as regiões, as heterogeneidades brasileiras, sejam elas 

de cunho socioeconômico, cultural e político, criam assimetrias entre os entes federados que 

impõem limites à efetivação das políticas educacionais (ABRUCIO, 2010; ABRUCIO; SANO, 

2013; DOURADO, 2013). Talvez, o PAR, na tentativa de padronizar algumas iniciativas na 

área da educação básica, tenha criado uma estrutura para recepcionar os pedidos dos municípios 

que pudesse minimizar essa diversidade, muito embora essa tarefa seja um desafio com longo 

caminho para conseguir resultados efetivos de superação. No caso do PAR, a distribuição 

territorial de poder destaca ainda mais as assimetrias regionais, justamente pelo fato de que os 

entes não podem ser enquadrados em uma única estrutura, ou seja, a dispersão do poder 

decisório torna-se fictícia no âmbito do PAR, prevalecendo a concentração do poder decisório 

do MEC.  
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Analisando diversos países nesse quesito, Cameron (2001) possui o entendimento de 

que é difícil para representantes intergovernamentais nos Estados Unidos, com 50 Estados, ou 

na Rússia, com 89 unidades subnacionais, fazer negociações em uma mesma sala. Para o autor, 

a Rússia, com assimetria muito substancial entre seus entes, deve conduzir suas relações, até 

certo ponto, com uma série de processos intergovernamentais relativamente independentes, 

pois alcançar a coerência é um grande desafio. Sob essa perspectiva, foi discutido que a 

descentralização se consolidou por meio da consideração do município como ente federado, 

mas não existe, no Brasil, a regulamentação sobre qual seria o lugar em que haveria a tomada 

de decisão conjunta.  

No campo da educação, a Constituição Federal de 1988 efetivou a municipalização da 

educação, permitiu o alargamento de responsabilidades e competências municipais, mas não 

firmou as bases reais para concretizar o regime de colaboração em um país com 26 estados, 

5.570 municípios e um Distrito Federal, desencadeando, assim, um processo difícil e lento para 

firmar mecanismos que garantam o pacto federativo na educação (CURY, 2010; MARTINS, 

2011). Nas palavras de Adrião e Garcia (2008, p. 791),  

O PAR, por sua vez, parece indicar a falta de condições objetivas para a auto-
regulação manifestada pelos municípios brasileiros. Em outras palavras, transparece 
a dúvida no âmbito do governo federal sobre a capacidade dos municípios brasileiros 
de responder às demandas educativas decorrentes da ampliação de suas 
responsabilidades com parte do ensino fundamental, nas modalidades regular e 
supletivo, e pela totalidade da educação infantil. 

Adicionalmente, verifica-se que, para esses municípios em que o PAR é considerado 

apenas um documento a mais, devem ser repensadas as estruturas estabelecidas para a gestão 

educacional, pois, possivelmente, ainda devem prevalecer nesses lugares a dissociação entre o 

planejamento governamental e a montagem dos aparatos destinados à gestão pública, conforme 

discute Cardoso Jr. (2011). Aproximando a realidade brasileira aos exemplos de Cameron 

(2001), fica claro que as assimetrias do Brasil se tornam ainda mais evidentes e complexas, pois 

aqui não existem apenas dois entes federados, e sim três, o que deveria reforçar, cada vez mais, 

a consideração das especificidades locais. 

É sobre essas especificidades que trata o código “Preferências locais”, o qual, ao 

mesmo tempo em que está associado ao código “Assimetria entre os entes”, contradiz o código 

“Distribuição territorial de poder”. Ao analisar as quatorze falas sobre as preferências locais, 

ficaram notórias duas interpretações. Em primeiro lugar, para a União, o PAR é um instrumento 

que torna possível o conhecimento da realidade municipal; para o Estado, aparece com opções 

pré-concebidas que não permitem a customização dos planos, e, para o município, não retrata 

com fidelidade a realidade local, não leva em consideração as diferenças regionais e, por 
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conseguinte, deixa de contemplar as necessidades de políticas municipais. Em segundo lugar, 

também aparece nas informações dos representantes do estado e do município a constatação, 

bastante preocupante, de que os municípios podem manipular as informações do diagnóstico, 

tanto para retratar uma situação positiva quanto negativa, com base em seus interesses para o 

momento. 

As citações que ilustram a primeira interpretação são: 

Ao fazer esse diagnóstico, ele expressa a qualidade da educação e as necessidades 
locais, num é? As necessidades locais, ou seja, de cada município, tendo as formas 
que ele tem... [...] ele conversa com a centralização porque ele objetiva um diagnóstico 
que o órgão central, o MEC, o órgão formulador da política nacional tem condição de 
conhecer a realidade de cada um dos municípios (P2-UNIÃO, 2016). 

O PAR municipal foi construído muito diferente do que o PAR estadual, foi uma 
sistemática totalmente diferente. O PAR municipal já vinha com as opções pré-
concebidas. O município ali, podia se posicionar favoravelmente a acolher, ou não, 
aquele tipo de oferta. Ainda assim, uma vez deliberando sobre qual seria a posição do 
município, isso ainda estaria submetido ao julgamento do Governo Federal pra dizer: 
vou apoiar ou não (P4-ESTADO, 2016). 

Não houve domínio mais apurado nem da estratégia de planejamento, nem de 
monitoramento, e, muito menos, no avanço para que se conseguisse, junto ao Governo 
Federal, uma compreensão de quem era o município de Campina Grande e quais eram 
suas necessidades, não houve essa customização. [...] O PAR não recepcionou o 
conjunto das políticas e necessidades municipais. O esforço final de encontro entre 
esse grande instrumento e as necessidades de políticas municipais, não houve essa 
mediação, a ponto de haver um encontro entre uma coisa e outra, ficaram se triscando 
(P5-SME, 2016). 

O PAR não leva em consideração as diferenças regionais, o projeto é padrão, é uma 
dificuldade, projeto padrão para o Brasil inteiro, exigência de terreno plano. Nós 
estamos num planalto, é uma das grandes dificuldades nossa, às vezes nós temos um 
terreno adequado, o tamanho é adequado pra creche, porém é um terreno que demanda 
um movimento de terra muito grande, que às vezes o movimento de terra implica em 
quase metade do custo de uma creche. [...] não tem abertura de você adequar o projeto, 
o projeto tem que ser tal e qual é determinado pelo FNDE, então esse projeto não 
atende as demandas climáticas, regionais, tem essas dificuldades que impedem que a 
gente faça o projeto de adequação para aquela região (P11-EQUIPE_SME, 2016). 

O que se avalia, com a análise dessas citações, é que, considerando os interesses da 

União, o PAR, em termos de diagnóstico, reúne uma série de informações sobre a realidade 

educacional local, porém, quando se trata da elaboração dos planos de ação em si, os 

entrevistados reforçam o entendimento de que o PAR mantém o município preso a uma 

estrutura padrão que não considera as especificidades e as necessidades reais. Ora, como já se 

viu com a discussão sobre a concepção do PAR, a Resolução nº 29/2007 (BRASIL, 2007b) não 

considerava as especificidades de estados e municípios, sendo necessário realizar alterações 

para que o tratamento dado aos estados fosse diferente daquele conferido aos municípios. 

Se fosse o contrário, as prioridades estabelecidas pelas unidades descentralizadas 

poderiam, por exemplo, contrariar com as de outras unidades, bem como com as metas 

nacionais. Porém, quando se trata do PAR, não há espaço para esse tipo de conflito, porque a 
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estrutura é padrão e, em termos operacionais, não permite essa liberdade aos entes, isto é, o 

sistema SIMEC não contém opções como “inserir novas ações”, “editar o texto da ação” ou 

“excluir ação”. Nesse caso, o governo central responsabilizou-se com a função de formulador 

das políticas públicas e as unidades subnacionais concentraram-se na implementação 

(FRANZESE, 2010). Ao avaliar a adesão das entidades subnacionais ao Plano de Metas, as 

palavras de Camini (2010, p. 540) corroboram essa análise:  

Considera-se também que as diretrizes formuladas centralmente, assumidas e 
executadas de forma compartilhada e descentralizada por todas as instâncias, também 
podem contribuir para a homogeneização da gestão, aplicando-se padrões nacionais 
generalizados através de programas disseminados em todo o país, obedecendo a 
normas fixas e, dessa forma, desconsiderando a enorme diversidade regional, estadual 
e municipal. 

A segunda interpretação relacionada ao código “Preferências locais” diz respeito ao 

estabelecimento de uma prática de manipulação do diagnóstico do PAR, da seguinte forma: no 

PAR 2007-2010, apenas os indicadores pontuados com numeração 1 ou 2 geravam ações 

financiáveis, o que levou os municípios à compreensão de que, havendo interesse em receber 

assistência financeira do MEC, seria necessário assinalar o diagnóstico de modo a refletir uma 

situação negativa, ainda que não fosse real. Por outro lado, se o município possuísse uma 

realidade negativa, mas verificasse que, mesmo assinalando pontuação 1 ou 2, o PAR não 

geraria uma ação com assistência financeira, seria preferível, nessa hipótese, que marcasse no 

diagnóstico a pontuação positiva 3 ou 4, como forma de se livrar de uma obrigação atrelada a 

ações cuja responsabilidade seria municipal. Assim, os municípios que perceberam essa 

artimanha, no primeiro PAR, transferiram essa lógica para o segundo PAR (2011-2014). As 

falas que ilustram essa situação são dos entes estadual e municipal: 

As pessoas começaram a entender o jogo do PAR e aí elas começaram a manipular 
também. E o MEC percebeu isso, é tanto que nessa terceira versão [PAR 2016-2019] 
não existe mais aquela escalinha de 1 a 4, né? É uma coisa mais de construção, mesmo, 
você pode até marcar mais de uma opção, mas depois você tem que justificar, tem que 
amarrar bem isso. Mas aí passou a ter realmente esse jogo, os municípios viram que 
quando eles se deram muito bem no primeiro PAR, no diagnóstico, eles não foram 
contemplados com as ações. Aí no segundo PAR eles mascararam a situação, 
manipularam, pro bem ou pro mal, pra poder conseguir a assistência que eles 
precisavam, que eles queriam (P3-ESTADO, 2016). 

Num segundo momento em que ficou bastante claro que apenas 1 e 2 gerariam ações 
financiadas, houve um movimento em busca dessas opções ou de categorização da 
situação municipal dentro dessas referências 1 e 2 (P4-ESTADO, 2016). 

Então se a gente não tiver esse entendimento, o PAR vai ser um lugar onde você vai 
preenchendo determinadas demandas ou colocando informações sobre o município, 
porque você acha que se fizer uma maquiagem positiva dele, quem vai tá lendo aquele 
instrumento vai tá entendendo que seu município tá bem, isso é um grande equívoco 
(P6-SME, 2016). 
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Mas houve uma mudança no PAR 2011-2014 que precisa ser registrada: ao invés de 

serem gerados planos apenas para os indicadores com pontuação 1 ou 2, observou-se que os 

indicadores assinalados com 3 ou 4 tiveram ações vinculadas aos planos. Porém, de acordo com 

as falas, é possível perceber que a lógica do positivo versus negativo já estava instituída. Isso 

significa que, no campo das preferências locais, também existe o entendimento de que, em 

determinados casos, o instrumento do PAR foi utilizado de forma contraditória pelos entes 

locais, não refletindo com precisão os interesses das unidades constituintes. Os municípios 

entraram no jogo do PAR, jogo esse que só é atraente se envolver assistência técnica ou 

financeira, isto é, se o plano gerado contiver apenas subações com estratégia de implementação 

“executada pelo município”, perde-se a vontade de realizá-las, não importando se haveria 

melhoria da qualidade da educação. Esse é um assunto que merece um futuro aprofundamento, 

pois, em se confirmando essa prática em âmbito nacional, haveria repercussões sérias do ponto 

de vista do retrato que se fez sobre a educação brasileira. Como solução para o problema, o 

terceiro ciclo do PAR (2016-2019) deixa de utilizar as pontuações de 1 a 4, desestruturando 

completamente qualquer tentativa de perpetuar essa prática. 

Diante das informações já analisadas, ressalta-se a importância de investigar se o 

município compreende claramente seu papel por ocasião da distribuição territorial de poder 

com a elaboração do PAR. Embora o PAR preveja três formas específicas de execução das 

subações – assistência técnica do MEC, assistência financeira do MEC e executada pelo 

município – a princípio, claras, a realização das ações ocorre de forma descentralizada, ou seja, 

no território do município, e também envolve as contrapartidas, além de requerer a prestação 

de contas quando abrange algum tipo de execução financeira. Continuando com a análise dos 

códigos da Figura 15, isso revelou a existência do código “Monitoramento das ações” que 

congregou treze citações. 

Sendo assim, as falas dos entrevistados deixam bastante claro que não há um 

acompanhamento instituído, porque o PAR estacionou na etapa de planejamento. Da parte da 

União, há dois posicionamentos, um para reconhecer que há falha nesse quesito e outro para 

dizer que apenas o Ideb é o indicador que demonstraria algum resultado positivo do PAR. Da 

parte do estado, há a afirmação de que o acompanhamento ficou a cargo do município, porém 

não há instrumento para isso, e, da parte do município, aparece um certo descrédito quanto a 

uma vinculação direta entre PAR e Ideb, bem como uma crítica sobre a falta de 

acompanhamento. Há falas que expõem essa apreciação: “Não, não temos acompanhamento, 

fizemos algumas amostragens, mas não temos efetivamente... ‘esses municípios quando for 

fazer isso, isso, isso... estão em tal situação’, não temos essas informações” (P1-UNIÃO, 2016), 
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“No MEC não tem acompanhamento. O acompanhamento no MEC, o único que tem pra saber 

qual é o andamento em relação às metas, o fato que a gente tem aqui, é o Ideb” (P2-UNIÃO, 

2016), “o próprio município quem fazia o acompanhamento do seu plano, não houve nenhuma 

assistência voltada pra isso. [...] O MEC não sugeriu nenhum tipo de instrumento pra isso. [...] 

O que era do município não era objeto de análise da equipe do MEC” (P3-ESTADO, 2016), 

“Eu não teria como fazer uma atribuição direta. Eu não ousaria vincular o escopo configurado 

no PAR ao que de fato aconteceu em termos de índice de desenvolvimento na educação. Não 

tenho força suficiente para dizer que uma coisa deu causa a outra” (P5-SME, 2016) e também 

“a avaliação de o que não foi possível realizar, porque não foi? Eu acho que negativa é a falta 

do monitoramento também, tanto da parte do município, como também da parte do Ministério 

da Educação” (P8-EQUIPE_SME, 2016).  

Vincular todos os programas e ações do PAR a um único indicador de avaliação é uma 

atitude visivelmente frágil em termos de gestão, pois, concordando com os argumentos de Cara 

(2007, p. 36), “a utilização de um índice incompleto como o Ideb, que analisa todo o sistema 

educacional a partir do desempenho dos alunos e do fluxo escolar, pode impor dificuldades no 

cumprimento das metas para os municípios”. Para encontrar uma associação mais clara entre 

as ações do PAR e resultados positivos na educação municipal, deveriam ser definidos 

indicadores de acompanhamento por dimensão do PAR, de modo que se visualizassem os 

ganhos em termos de gestão educacional, formação dos profissionais de educação, práticas 

pedagógicas e avaliação, como também de infraestrutura e recursos pedagógicos. Nas palavras 

de Ferreira, E. (2014, p. 607), “a prática do planejamento é de grande relevância e precisa de 

acompanhamento e avaliação”. 

É importante notar que, enquanto órgão coordenador das políticas educacionais, o 

MEC atuou de forma bastante centralizadora com a etapa de planejamento das políticas, por 

intermédio do PAR, mas parece negligenciar a etapa de acompanhamento dos resultados. Não 

se pode acreditar que isso seria uma concessão de autonomia ao município, não é esse o caso, 

até porque isso seria fortemente incoerente por dois motivos: porque o núcleo central do 

planejamento estratégico – a etapa de planejamento – foi centralizado e porque não foi 

explicado ao município que essa seria sua tarefa e como desempenhá-la. E cabe ressaltar que 

também não se pode, em tempo algum, associar essa falta de acompanhamento como sinônimo 

de responsabilização, mobilização ou controle social, pelo contrário, pois, se nem o MEC 

monitora as ações do PAR, como poderia esperar que os comitês locais desempenhassem bem 

essa tarefa? Lembrando que o módulo de monitoramento, que existia no PAR 2007-2010, foi 
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extinto no PAR 2011-2014, o que ocorre, de fato, é uma grande falha no acompanhamento das 

ações, o que seria essencial para garantir a melhoria da qualidade da educação. 

Outro código da categoria Descentralização está relacionado à criação de “Estruturas 

intergovernamental e intragovernamental”, que culmina com a “Institucionalização das 

atividades”. Em termos de estrutura intergovernamental, a principal ação instituída nessa 

direção foi a utilização de um sistema de informações, o SIMEC, para gerenciar a tomada de 

decisão administrativa. A elaboração do PAR e o posterior acompanhamento do seu trâmite são 

feitos no SIMEC (BRASIL, 2009d). É por meio desse sistema que são coletadas, processadas 

e transmitidas as informações sobre o planejamento plurianual para a educação pública 

municipal, gerida pelos governos federal e municipal no que diz respeito às ações 

compartilhadas, com a finalidade de facilitar o processo decisório intergovernamental. 

Conforme retrata a fala de P2-UNIÃO: 

...o uso da Tecnologia da Informação, como o PAR, ele traz essa inovação do uso do 
sistema SIMEC, Módulo PAR, as dificuldades eram muitas, mas elas hoje estão 
basicamente sanadas, sanadas porque se propiciou o uso, sanadas porque nós temos 
uma universalização no uso da Tecnologia da Informação (P2-UNIÃO, 2016). 

Ainda com relação à estrutura intergovernamental, quando se trata da resolução de 

problemas entre os governos, sobre o PAR, essa se dá essencialmente por telefone, por e-mail, 

ou, quando necessário, presencialmente. Ainda, existem algumas práticas de visita técnica do 

MEC/FNDE, acionadas para verificação da execução de compras e/ou obras, conforme a 

necessidade. Porém, nesse quesito, enquanto o respondente da União diz que o contato é rápido 

e eficiente, o do município afirma exatamente o contrário: 

O apoio aos municípios era direto, via comunicação de telefone, via comunicação de 
e-mail, pra isso foi criado uma caixa postal, tá certo? Uma caixa de mensagem 
chamada Plano de Metas, tá certo? Eram respondidas todas as inquietações, todas as 
perguntas em tempo real, uma equipe muito competente que nós tínhamos lá 
respondia isso em tempo real para o conjunto dos municípios (P2-UNIÃO, 2016). 

É difícil falar com o Governo Federal. Tem um número 616161 que você disca, às 
vezes você corre o risco até de ser atendido por ele, mas você vai para uma sucessão 
de subnúmeros, e ramais, e isso e aquilo, é a metáfora perfeita do atendimento 
telefônico, ele por si só, ele já é a metáfora desse relacionamento truncado, desse 
imbróglio que é tentar resolver os problemas de comunicação (P5-SME, 2016). 

Em relação à estrutura interna dos governos, os relatos transitam no sentido de 

demonstrar duas visões distintas: uma enfatiza os ganhos proporcionados pelo PAR em termos 

de gestão de processos, e a outra relembra as dificuldades enfrentadas pelas equipes municipais 

para compreender a estrutura do PAR, seja metodológica ou sistêmica, equipe essa que, apesar 
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de ser composta por uma série de representantes de diversos segmentos da educação (conhecida 

como equipe local76), na prática, atuam apenas os técnicos das SME.  

Em relação aos ganhos em termos de processos internos, o relato do entrevistado da 

União, P1, explicita que o PAR e o uso da Tecnologia da Informação proporcionaram benefícios 

reais no tocante à celeridade dos processos, ideia essa, endossada por P5-SME e exemplificada 

por P7-SME:  

Os processos hoje que o PAR proporcionou, ele é bem rápido em relação a toda a 
legislação que existia antes, ele é bem mais rápido mesmo, muito mais rápido... 
normalmente a gente tem tido bons retornos em relação a isso, à celeridade dos 
processos. Sim, teve uma iniciativa governamental, educacional, mais na governança 
assim... nos procedimentos técnicos, da parte interna, que não aparece muito, ela 
avançou muito... e menos papéis transitando, tudo mais eletrônico, muitas coisas 
mudaram com isso, tanto que tem sido referência para outras iniciativas do governo. 
(P1-UNIÃO, 2016). 

O esforço de profissionalização da gestão, também considero positivo, uma chamada 
para que a gestão da educação fosse vista de maneira menos improvisada, tirar o 
improviso de cena, essas são questões positivas (P5-SME, 2016). 

Por exemplo, se nesse conjunto de ações tivesse o pedido de equipamentos ou de 
insumos ou de material permanente, a gente sabia que tinha sido aprovada porque no 
próprio sistema, o sistema diz o que era que tinha sido aprovado, se você abre lá o 
sistema diz assim, nós pedimos, por exemplo, a construção de nove creches, num é? 
Então tá lá, aí as meninas chegam e dizem “professor tá aqui”, já tá no SIMEC (P7-
SME, 2016). 

A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou, no segundo semestre de 2014, o II 

Concurso de Boas Práticas da CGU, do qual participaram órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal sediados em todo o território nacional. Dentre as categorias do concurso, o 

MEC concorreu e venceu em “Fortalecimento dos controles internos administrativos”, 

apresentando o PAR como prática de melhoria de processos devido ao uso da ferramenta 

eletrônica (CGU, 2014). Em seus critérios de avaliação, o concurso levou em consideração itens 

como aplicabilidade, criatividade e inovação, valor agregado, simplicidade e prevenção, 

corroborando a análise de que o PAR representou avanços nesse sentido. Dentre os argumentos 

apresentados pelo MEC, destacam-se os seguintes trechos:  

Criatividade e inovação – [...] a necessidade de acelerar o processo de solicitação e 
análise das demandas de apoio técnico e financeiro obrigou a adoção de várias 
ferramentas que trouxeram prática e celeridade ao processo.  

Aplicabilidade - A iniciativa transformou um processo burocrático e moroso em um 
processo ágil, todo virtual que possibilitou o relacionamento com 100% das redes de 
educação reduzindo o tempo de análise das demandas que durava meses ou anos para 
alguns dias (CGU, 2014, n.p.). 

                                                           
76 A composição da equipe técnica local, orientada pelo MEC, contemplava a presença dos seguintes segmentos 
(BRASIL, 2008a, p. 6): dirigente municipal de educação, técnicos da secretaria municipal de educação e 
representantes dos diretores de escola, dos professores da zona urbana e da zona rural, dos coordenadores ou 
supervisores escolares, do quadro técnico-administrativo das escolas, dos Conselhos Escolares e, quando houver, 
do Conselho Municipal de Educação. 
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O MEC ainda acrescenta que, com o PAR, devido à automatização das rotinas, o tempo 

gasto no processo de repasse de recursos às entidades foi reduzido de 7 meses para 5 dias (CGU, 

2014). Por si só, essa mudança já representa um grande avanço em direção à melhoria da gestão 

pública. Porém, como contraponto a toda essa melhoria, sobrevém o fato de que os resultados 

não estão sendo acompanhados na totalidade, privilegiando-se apenas o controle financeiro das 

ações. 

Já com relação à constituição do PAR, ou seja, à forma como é organizado, os 

entrevistados enfatizaram as dificuldades de assimilação tanto da lógica sistêmica quanto do 

desenho em si: 

A primeira versão realmente foi assim, gerou muita dificuldade no entendimento, no 
manuseio, em entender toda aquela estrutura de dimensão, de área. Então, houve uma 
dificuldade muito grande na primeira versão, na segunda houve ainda uma 
dificuldade, mas a dificuldade em lidar com o sistema foi menor do que no 
entendimento, vamos dizer, mais qualitativo (P3-ESTADO, 2016). 

A estrutura do PAR não é de fácil compreensão. Ela é logica. Ela traz um 
encadeamento muito bonito, eu até posso dizer assim, eu compreendo que a estrutura 
de criação do PAR, as quatro grandes dimensões, os indicadores que se alocam em 
cada dimensão, todos são bastantes oportunos. Eles refletem no campo de um Brasil 
tão grande, necessidades que estão espalhadas nos mais de 5 mil municípios da 
federação. Porém, no campo da execução mais objetiva, o PAR, nesse emaranhado de 
ações e subações, ele é algo para especialistas. O PAR não é papo de amadores. E as 
gestões municipais, em geral, se sucedem no perfil de amador (P5-SME, 2016). 

A gente, muitas vezes, sabia que chegou um dinheiro, a gente ia descobrir... num tem 
que falar a verdade, né, a gente ia descobrir de onde era aquele dinheiro, quando a 
gente começou a acompanhar os termos de compromisso, no SIMEC, ai houve um 
planejamento bem melhor, de todas as ações. E muitas vezes aqui aconteceu, muitas 
vezes aconteceu da gente saber que houve uma transferência de recurso do financeiro, 
aí chegava a pessoa responsável pelo financeiro pra descobrir com a gente de onde 
era aquele dinheiro, de que programa era aquele dinheiro, diversas vezes aconteceu 
isso aqui (P10-EQUIPE_SME, 2016). 

Elas [pessoas da equipe] não tinham desenvolvido a habilidade e a competência pra 
lidar com a ferramenta, então, certamente que qualquer coisa nova que você enfrenta, 
você tem dificuldade, e elas tinham muita dificuldade, né, e reclamavam muito no 
início, que não era tão fácil e coisa e tal, mas gradativamente elas foram se 
“empoderando” do processo e não teve mais problemas não (P7-SME, 2016). 

O conteúdo disposto em cada uma das dimensões, áreas e indicadores do PAR é 

bastante vasto, justamente pelo fato de que congrega uma grande quantidade de programas. 

Logo, com base nesses relatos, é possível perceber que se exige do município um domínio mais 

apurado sobre a educação, pois, conforme afirma, com veracidade, o Secretário de Educação 

P6, “antes de tudo, desse instrumento, há a necessidade da gente ter uma compreensão de qual 

é a finalidade da educação pública, porque não é simplesmente você entender de Plano de Ação 

Articulada, você tem que entender de educação” (P6-SME, 2016). Em termos operacionais, o 

que se observa é que a dificuldade de manuseio do SIMEC foi sendo minimizada a partir da 
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repetição do uso da ferramenta, no entanto, quanto ao conteúdo, a superação das dificuldades é 

mais lenta, até porque o PAR sofreu alterações de estrutura ao longo do tempo77.  

O último código encontrado para retratar a categoria da Descentralização refere-se à 

“Institucionalização das atividades”, que existe como consequência das “Estruturas 

intergovernamental e intragovernamental”. Foram três falas que destacaram mais um ponto 

positivo do PAR, a saber, o fato de que as ações direcionadas para a correção de fluxo, do 

Programa de Correção de Fluxo Escolar78, desencadearam o desenvolvimento de uma política 

educacional intitulada Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Dentre as 

citações, destaca-se:  

Se você pegar o PAR, ele tinha um indicador que tratava de correção de fluxo e essa 
política de correção de fluxo evoluiu para o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa, então você vê o quanto o PAR evoluiu. Então, o Pacto pela Alfabetização 
na Idade Certa foi um programa que deu tão certo que nós criamos o Pacto de 
Fortalecimento do Ensino Médio à luz do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, 
num foi isso, e ele nasce lá do indicador que mensurou a correção de fluxo, né isso, 
foi amplificando... Então você vê a riqueza do PAR, eu tô falando da riqueza do PAR, 
estou falando do ponto positivo, do quanto ele inovou na discussão da busca pela 
qualidade (P2-UNIÃO, 2016). 

Agora, por outro lado, eu também preciso dizer que não vejo o PAR apenas com os 
seus elementos de dificuldades. Acho que gerar uma pauta nacional de discussão da 
educação brasileira, muito importante. Como gestor de sistema, ir às escolas e 
perceber que havia ali uma atenção mais focada em torno, por exemplo, da defasagem 
idade-série, distorção idade-série, a questão ali do fluxo, influindo no próprio 
desempenho verificado pelo Ideb, e só nesses dois sistemas houve uma mobilização 
escolar e muito mais atenção e, portanto, um efeito positivo dentro do Plano de Ações 
Articuladas (P5-SME, 2016). 

Essas ações estão previstas no Decreto nº 6.094, art. 2°, inciso II (BRASIL, 2007a), 

que estabelece, dentre outros objetivos, a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, 

oito anos de idade e o incentivo à leitura nas salas de aula. Ao avaliar esses relatos, observa-se 

que os entrevistados reconhecem a importância do PAR e, além disso, conseguem visualizar 

uma situação em que, a partir desse instrumento, houve a transposição de uma ação para a 

institucionalização de uma política educacional. Do ponto de vista do regime de colaboração, 

esse seria um exemplo de iniciativa exitosa na área da educação, pois o PNAIC é um programa 

integrado, possuindo como finalidade a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática, até 

                                                           
77 Embora o PAR 2016-2019 não seja o foco deste estudo, é importante registrar que essa terceira versão é 
notadamente diferente das duas anteriores, pois o layout e a interface do sistema foram profundamente 
modificados. Ainda, no que diz respeito ao conteúdo, os planos estão alinhados às metas do PNE, bem como 
deixam de existir, na etapa de diagnóstico, as pontuações de 1 a 4. 
78 A ação de correção do fluxo está vinculada ao indicador 3.2.4 – Política específica de correção de fluxo e 
compreende subações para a superação das dificuldades de aprendizagem, para a prevenção da distorção idade-
série, bem como atividades para reverter a situação de fracasso escolar, sendo organizada por três instituições: 
Grupo de Estudos Sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (Geempa), Instituto Alfa e Beto (IAB) e 
Instituto Ayrton Senna (BRASIL, 2009b). 
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o 3º ano do Ensino Fundamental. Além disso, o PNAIC se aproxima do ideal de pacto federativo 

porque prevê a articulação das ações entre os entes federados, mediante pactos estaduais, para 

sua implementação, uma vez que estabelece regras, como a adesão do município condicionada 

à do estado. 

Finalizada a exposição detalhada dos códigos, buscou-se construir uma síntese 

apreciativa da categoria Descentralização, aliada aos achados de campo já discutidos 

anteriormente. Conclui-se que o PAR se configura como uma estratégia de, por meio da 

determinação de padrões, melhorar o relacionamento com os municípios no sentido de não mais 

privilegiar aqueles que possuem uma melhor capacidade institucional. Por essa linha de ação, 

estabeleceu uma distribuição territorial de poder com divisão de competências entre União e 

município, muito embora este último não considere justa essa distribuição, especialmente 

porque a padronização da oferta de programas acabou por desconsiderar os interesses das 

unidades constituintes. Obviamente isso não ocorreu na totalidade, visto que as ofertas são 

relevantes para os municípios, no entanto, as nuances, ou seja, as especificidades, não são 

consideradas, pois as operações realizadas no SIMEC não são favoráveis a possíveis 

customizações. E, nesse contexto, as assimetrias regionais permanecem, tanto porque são de 

ordem estrutural, como porque o PAR não dá conta de equacionar, sozinho, esse problema. Mas 

as falas dessa categoria também revelaram que os municípios, em especial os paraibanos, 

poderiam optar por manipular as pontuações do diagnóstico do PAR não conforme a realidade 

vivenciada, mas mediante seus interesses, o que se caracteriza como fator preocupante, pois a 

qualidade da educação vai sendo tangenciada, além de que o panorama nacional que se levantou 

sobre a educação não estaria refletindo com fidelidade a real situação educacional brasileira. 

Ainda como problemática da descentralização, o MEC não estabeleceu mecanismos 

de acompanhamento dos resultados, deixando essa função a cargo dos municípios que a 

exercem se quiserem, pois falta determinar processos e instrumentos para isso. O MEC 

reconhece essa falha, mas não foram evidenciados elementos que possibilitem uma solução 

para o problema. Mas esse cenário se contradiz quando o MEC, ao mesmo tempo em que não 

acompanha o andamento dos planos de ação, reforça os ganhos obtidos com a implementação 

do SIMEC para gerenciar o PAR, como estrutura intergovernamental. Sabendo, portanto, que 

o uso da tecnologia da informação tem trazido inúmeros benefícios ao planejamento 

educacional, deveria ser resolvida essa falha de monitoramento, de modo que todas as etapas 

da gestão educacional (planejamento, execução e avaliação) fossem mais bem gerenciadas. 

Como consequência do processo de descentralização, também foi possível perceber 

que os canais de comunicação entre os entes acabaram por não minimizar completamente a 
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distância entre eles, dado que o contato telefônico e a troca de e-mails são vistos de forma 

insatisfatória por quem precisa utilizar essa ferramenta, ou seja, os municípios. Estes também 

apontaram dificuldades de compreensão do desenho do PAR, mas parece que tais dificuldades 

estão sendo reduzidas ao longo do tempo. Como constatação final dos achados de campo dessa 

categoria, ressalta-se que o PAR trouxe um avanço para a melhoria da qualidade da educação, 

quando proporcionou um diagnóstico nacional da distorção idade-série que, marcadamente 

preocupante, desencadeou medidas nacionais para a correção de fluxo, as quais firmaram-se e 

foram instituídas pelo MEC por meio do PNAIC.  

Pensar sobre a descentralização como teor do federalismo significa associá-la não 

apenas a um deslocamento de atribuições de execução, mas, primariamente, ao entendimento 

de que o que se descentraliza é a tomada de decisão. A descentralização da tomada de decisão 

fornece, por si só, incentivos para a mobilização e ação por parte dos entes, pois, ao 

descentralizar, os governos subnacionais desfrutam de responsabilidade e poder para assumir a 

liderança em uma ampla gama de questões (CLARKE, 2007). 

 

 

5.2.2 Autonomia 

 

Na rede semântica da categoria Autonomia, ilustrada na Figura 16, sobressaíram os 

seguintes códigos: “Tradição política” – relacionado aos fatores históricos – à força da tradição 

e às experiências políticas; “Autogoverno” – reúne as citações que retratam as decisões dos 

entes sobre suas iniciativas, suas opções políticas e capacidade de tomar decisões; “Bases de 

convergência delimitadas” – combina as citações relacionadas à autonomia relativa na 

formulação de políticas educacionais e “Mudanças de gestão” – agrega as falas que demonstram 

influência da troca de governo na gestão do PAR.  
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Figura 16 – Rede semântica da categoria Autonomia 

 
Fonte: dados da pesquisa (2016). 
Nota: elaborado pela autora com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

O primeiro código a ser analisado será “Tradição política”, com oito citações. A 

tendência central em torno dos relatos está em enaltecer que, tradicionalmente, o atendimento 

aos municípios se dava por meio de projetos, que os Secretários P5 e P7 chamaram de “Balcão 

do MEC”. As características específicas da formação das elites locais brasileiras, conforme 

discutido em capítulo anterior, refletiram as tradições institucionais locais (ANDERSON, 

2009). 

O legado político, nesse caso, foi rompido para dar lugar a uma nova forma de 

atendimento, baseada nos critérios e padrões estabelecidos no PAR. As informações dos 

representantes de todos os entes retratam bem esse cenário: 

Cada programa do MEC, cada setor, publicava uma resolução que dizia que receberia 
projetos para atender tais iniciativas, analisaria esses projetos e conforme seu 
orçamento e a condição, aprovaria os melhores projetos e financiaria. Isso aí era um 
ciclo... que pode se dizer que era um ciclo vicioso assim... geralmente quem 
apresentava os melhores projetos e quem tinha interesse naquela área, receberia algum 
apoio e você continuaria sempre ajudando os que tinham maior capacidade técnica. A 
gente tem exemplos de municípios que nunca receberam nenhum apoio antes disso... 
aí depois do PAR, mudou (P1-UNIÃO, 2016). 

Como quase não existia uma comunicação, sobretudo com o MEC, a gente sabe que 
valia a barganha, quem tinha mais poder, mais influência. [...] No PAR eu acho que o 
principal é realmente a mudança nas relações entre os entes federados. Essa questão 
de que o PAR trouxe essa possibilidade de que os municípios pudessem, todos os 
municípios do Brasil, eles pudessem participar das políticas, que a gente sabe que isso 
antes não era possível e se dava apenas pelas relações de poder mesmo (P3-ESTADO, 
2016). 

Foi uma mudança de estratégia do Ministério da Educação que antes tinha uma forma 
de atendimento de financiamento das políticas da educação por projetos de balcão, ou 
seja, eram demandas espontâneas que os municípios iam lá e os estados iam lá em 
busca de recursos, naquele tempo a gente chamava de recursos de balcão. [...] Que os 
municípios é... por exemplo, você pra chegar ao MEC, o município do interior da 
Paraíba, por exemplo, você tinha que encontrar o deputado da região, o deputado da 
região botar o prefeito debaixo do braço, tá certo, gastar uma passagem pra ir pra 
Brasília e levar esse prefeito pra conhecer o MEC, num é? (P7-SME, 2016). 
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Como o país já viveu muito tempo, que foi muito frágil para a educação brasileira, 
quando o secretário de educação tem que viver no gabinete de um deputado, pedindo 
que ele intervisse junto ao Ministro pra liberar, vamos dar um exemplo, a construção 
de uma escola pro município, e ai já criava uma rede de interesses políticos eleitorais. 
Com o PAR você acabou com esse circuito (P6-SME, 2016). 

Quando se debate sobre essa tradicional maneira de apoiar os municípios, observa-se 

que esses hábitos estão ligados à própria formação histórica do país. As heterogeneidades 

brasileiras desembocaram, em grande medida, em uma complexa estratificação dos territórios 

em termos de importância econômica e demográfica, resultando, por conseguinte, em 

desigualdades de capacidades administrativa, técnica e financeira dos estados e municípios 

(COSTA, 2003; ROCHA, 2013). Ao longo do tempo, vê-se que essas discrepâncias em termos 

de capacidades vão sendo ainda mais acentuadas, pois as relações de poder se tornaram cada 

vez mais evidenciadas.  

A força da tradição e as experiências políticas irão afetar a capacidade de uma 

federação de manter ou reformular suas relações intergovernamentais (CAMERON, 2001). É 

importante notar que, ao tentar romper com esse legado, marcado pelas relações de poder, o 

MEC institui novos arranjos na área educacional para incluir, em suas relações, municípios que 

antes não possuíam relacionamento com o mesmo, ou seja, a mudança se deu no sentido 

positivo da inclusão. O que não existiu, nessa iniciativa, foi a incorporação dos interesses de 

base territorial, isto é, faltou envolver os municípios na concepção do PAR, para considerar as 

preferências locais em sua composição ou permitir uma customização da elaboração dos ciclos 

do PAR, no sentido de facultar aos gestores locais, a opção de inserir, editar ou mesmo excluir 

ações. 

Esses relatos também permitem o olhar em torno de outros desdobramentos, os quais 

envolveriam, por exemplo, discussões sobre os apoios vinculados à questão político-partidária. 

No entanto, para não perder o foco sobre a reflexão da autonomia no âmbito das ações do PAR, 

esse tema não será tratado em profundidade. Cabe apenas dizer que, no Brasil, os programas 

sociais são fortemente utilizados como instrumentos eleitoreiros. Na verdade, Pierson (1995) já 

havia alertado para o fato de que a política social é um mecanismo de grande apelo político, 

uma vez que, por possuírem ligação direta com o eleitorado, os programas sociais manifestam-

se como fontes de legitimidade de massa. Nessa linha de pensamento, o “Balcão do MEC” 

desencadeava, conforme se observou nas palavras do Secretário P6, “uma rede de interesses 

políticos eleitorais” (P6-SME, 2016). 

Apesar de descontinuar esse modus operandi, o modo pelo qual os municípios atuaram 

para gerenciar o PAR, seja na elaboração ou em sua execução, simboliza que sua implantação 
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não deu conta, por si só, de sanar os problemas decorrentes da falta de capacidade administrativa 

dos municípios. Isso pode ser constatado por meio do código “Autogoverno”, com sete citações, 

sobre o qual repousam duas tendências centrais: a primeira declara a delegação das atividades 

do PAR para pessoas que não são os principais responsáveis pela educação do município, como 

consultorias e pessoas do setor de informática. Nas palavras do representante da União, P1: “A 

gente estranha que o secretário abre muito mão do seu papel de secretário, ele delega para outra 

pessoa fazer... ah tem um menino ou alguém com mais conhecimento” (P1-UNIÃO, 2016). 

Esse exame também está presente na fala do outro representante da União, bem como em um 

dos entrevistados do estado, o que remete à suposição de que isso pode ocorrer em uma grande 

quantidade de municípios, tanto na Paraíba quanto em outros estados. 

Veja um município que construiu PAR na lógica de um planejamento participativo, o 
município que se espelhou, se orientou, se pautou pela construção da equipe local, a 
equipe local que a gente orienta no PAR, formada por diversos segmentos. O 
município que fez a pontuação do indicador, certo, não uma pessoa sentada de frente 
do computador, mas o município que trouxe pra uma mesa redonda o debate sobre a 
pontuação do indicador. Existência de conselhos escolares, é o exemplo concreto do 
indicador, certo? Então o município pontuou 2, que a pontuação 2 é uma pontuação 
já de existência da política, mas que tem problemas, certo? Então o município ao fazer 
essa pontuação, ele o fez provocando um debate com a equipe local, pra tirar um 
consenso de uma equipe local, ou ele foi lá pra frente do computador e disse “é 2”. 
Um iluminado aqui de frente, sozinho, disse “é 2”, aí clicou lá no 2 (P2-UNIÃO, 
2016). 

Gera autonomia para o município poder se planejar, poder executar e acompanhar 
suas ações, pra ele poder fazer essas articulações com todos os instrumentos que ele 
possui, que ele tem acesso. Mas muitas vezes a gente sabe que ele ainda delega. O 
município ainda delega a sua responsabilidade para outros. A gente tem, ainda 
fortemente, a presença de consultorias e não é somente na elaboração do PAR e no 
acompanhamento de alguns projetos, é também em outras áreas (P3-ESTADO, 2016). 

A falta de capacidade técnica, aliada à inexistência de uma cultura de planejamento e, 

ainda, às dificuldades relacionadas ao uso de sistemas de informação, faz com que os dirigentes 

municipais recorram às consultorias ou outras pessoas que, em detrimento de uma atuação 

participativa, acabaram preenchendo as informações do PAR de forma ocasional. Ao se 

considerar a fala do Secretário P5, “para conviver no ambiente do PAR é preciso dominar 

competências que não chegam de modo aleatório” (P5-SME, 2016), percebe-se que são essas 

capacidades que faltam às entidades subnacionais. No exercício de seu autogoverno, os 

municípios, então, encarregaram terceiros da tarefa de pensar a realidade educacional local e 

planejar as ações para o horizonte plurianual. 

A outra tendência do código “Autogoverno” diz respeito a um movimento contrário 

ao narrado acima, pois demonstra que o município de Campina Grande está exercendo 

autonomia em algumas ações, uma vez que tomou decisões com base em opções políticas 
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próprias (PIERSON, 1995). De acordo com os relatos do Secretário P7, bem como do integrante 

P12 da equipe da SME: 

Em alguns casos a gente fez formação continuada com recursos próprios, em alguns 
casos, em que o Ministério da Educação não atendeu a demanda, a gente compensou 
com recursos próprios. [...] No município de Campina Grande, a gente não quis optar 
por estas parcerias [referindo-se ao programa de correção de fluxo], a gente preferiu 
tentar fazer uma experiência pedagógica com o recurso humano que a gente tinha, foi 
exatamente quando a gente criou esse PAPE [Programas de Apoio Pedagógicos nas 
Escolas]. A gente optou por não fazer, a gente optou por não fazer, efetivamente... e 
o MEC aceitou porque a competência do município tá lá garantida pela Constituição, 
né? (P7-SME, 2016). 

Então, atualmente, nós estamos iniciando um curso de formação próprio, oferecido 
pela SEDUC com recursos próprios, os formadores são da Secretaria, cursos de 
português que é exatamente para trabalhar com os professores essas habilidades, 
competências de leituras, estratégias de leitura que devem ser realizadas nas escolas 
(P12-EQUIPE_SME, 2016). 

Os depoimentos retratam que, dentro de seus limites, o município de Campina Grande 

tem executado ações com recursos próprios, sejam eles humanos, materiais e/ou financeiros, 

demonstrando que exerceu autonomia, cumprindo seu direito, tal qual estabelece a legislação 

vigente. Esses, portanto, são exemplos em que a relação entre autonomia, direitos e 

responsabilidades, nominados por Dourado (2013), pode ser considerada exitosa. 

Quando se pensa na continuidade das ações para a melhoria da qualidade da educação, 

sobrevém ao pensamento a ideia de que a troca das equipes, ocasionada por mudanças de 

governo podem se erigir como um impeditivo dessa lógica. É nesse terreno que se assenta a 

tendência central das falas em torno do código “Mudanças de gestão”, com dez citações, que 

contradiz a noção vinculada ao código “Autogoverno”. A fala do representante do ente estadual 

P3 é veemente nesse quesito quando diz:  

Há também muita mudança na gestão municipal, uma rotatividade muito grande. [...] 
Então quando você começa a compreender, e começa a utilizar o instrumento, há uma 
mudança, então há uma ruptura sempre. E isso com certeza se reflete em vários 
aspectos da educação, também no planejamento, com o PAR [...] eu acho que a própria 
estrutura que existe nos estados e municípios, de política de descontinuidade, você 
mesmo tendo um instrumento que está no sistema, que propõe um planejamento para 
o município, né, como uma política de estado e não de governo... as pessoas costumam 
negar um pouco isso e como o PAR ele é, no caso dos municípios, elaborado na 
mudança de gestão, existe aquela tendência de fazer de qualquer jeito porque não vai 
haver continuidade da gestão, ou então ser feito com cuidado, com zelo, com 
responsabilidade, mas a gestão posterior não considerar porque não foi autor do 
processo. As pessoas só valorizam aquilo que elas pensam, que elas planejam, por 
melhores que sejam os projetos há uma tendência muito forte de descontinuidade. Isso 
é... infelizmente isso ainda é muito marcante na gestão pública (P3-ESTADO, 2016). 

As palavras do respondente deixam claras duas dificuldades político-administrativas 

encontradas com a elaboração/execução do PAR: em primeiro lugar, as mudanças de gestão 

causam uma ruptura naquilo que foi formulado nos planos de ação, pois as eleições ocorrem na 

metade da execução dos planos, ou seja, passados dois anos, poderá haver uma alteração na 
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equipe gestora da SME. O primeiro ciclo do PAR (2007-2010) foi elaborado entre 2007 e 2008. 

No caso de Campina Grande, a elaboração foi finalizada em 16/05/2008. Com as eleições de 

2008, poderia ter ocorrido a troca da equipe local, que assumiria o PAR já elaborado, todavia, 

nesse caso, o prefeito foi reeleito, e a equipe permaneceu. Já o segundo ciclo (2011-2014), cujo 

diagnóstico foi finalizado em Campina Grande em 23/11/2011, teve sua gestão modificada duas 

vezes, pois, em decorrência das eleições de 2012, outra equipe assumiu em 2013, mas 

permaneceu apenas até maio de 2014, quando foi substituída pela segunda vez. As falas de dois 

membros da SME de Campina Grande ilustram bem essa ruptura: 

Como houve a alteração, né, com a mudança de gestor municipal, de dirigente 
municipal da educação em 2013, o MEC depois abriu pra que os novos gestores eles 
atualizassem o PAR. E aqui eu sei, pelo que eu acompanhei, assim, distante um pouco 
dessa realidade, de que houve muita alteração, né, ai esse hoje confesso que eu não 
sei dizer o que mudou. [...] Mas o PAR seguinte, ele também tem como base o anterior, 
que eu acho que faltou isso no de 2011-2014, que a gente, a equipe nova praticamente 
não tinha conhecimento do anterior (P8-EQUIPE_SME, 2016). 

No período de [Secretário A] a gente tinha acesso, todas tinham a senha, inclusive do 
prefeito, quando mudou a gestão pra [Secretário B], a gente não tinha senha nenhuma 
inicialmente, foi depois de [Secretário C] ter entrado que disponibilizou a senha (P10-
EQUIPE_SME, 2016). 

Os relatos evidenciam que: a) um membro da equipe, que antes participava ativamente 

da elaboração do PAR, distanciou-se desse contexto; b) a equipe que atualizou o PAR 2011-

2014 não levou em consideração as informações do primeiro ciclo; c) a concessão das senhas 

de acesso ficou a critério do dirigente de educação em exercício. Em vista disso, as rupturas 

ocasionam desvantagens à gestão educacional no âmbito do PAR.  

A segunda dificuldade político-administrativa vivenciada com a troca de governo 

reside no fato de que, além da ruptura inevitável que acontecerá caso haja alteração da equipe 

gestora do PAR, há no Brasil o mau hábito do que P3 chamou de “política de descontinuidade”, 

pois os sucessores, em geral, decidem por não dar seguimento ao que foi planejado por outrem, 

causando prejuízos à população. É a prática de uma autonomia que se manifesta de forma muito 

desanimadora. E, de modo bastante negativo, esse cenário afeta a realidade brasileira na área 

da educação. Seria, inclusive, tema pertinente para aprofundamento em estudos futuros. 

Dando sequência à análise da categoria, os achados de campo também enunciaram a 

presença de informações que congregam a ideia em torno do código “Bases de convergência 

delimitadas”, cujo ideário confirma que a autonomia do município, no âmbito do PAR, é um 

elemento regulado, restrito pela própria natureza normativa do Plano de Metas. Um bom 

exemplo disso foi ilustrado pelo Secretário P5, quando explicou sua expectativa quanto à 

possibilidade de atualização do PAR 2011-2014: 
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Demandamos ao Governo Federal um espaço para revisão. Não houve muita clareza 
de como essa revisão ia se dar e, ao cabo disso, nós acabamos constatando que a 
revisão, até ela não servia em nada, para alterar aquilo que já havia sido consignado. 
Nem alterava o plano de trabalho, nós não conseguíamos nem ao menos, do ponto de 
vista gerencial, responsabilizar novos gestores de metas, para que no escopo do PAR 
ficasse configurado que a nova equipe da Secretaria teria tais ou quais 
responsabilidades para a gestão dessa ou daquela meta perante o Governo Federal. 
Então, não havia como nós nos aproximarmos, em tudo havia uma distância (P5-SME, 
2016). 

Para elucidar melhor essa questão, cabe esclarecer que, em junho de 2013, o MEC 

lançou a possibilidade de os municípios atualizarem o PAR. De acordo com o Manual de 

Atualização, documento que orientou essa tarefa, o motivo que levou à inserção dessa 

funcionalidade no SIMEC foi “em atendimento à demanda de municípios que solicitaram a 

disponibilização do SIMEC – MÓDULO PAR para atualizações que consideraram necessárias 

para os anos de 2013 e 2014” (BRASIL, 2013, p. 2). Ora, considerando que houve eleições 

municipais em 2012, ocasionando mudanças de dirigentes municipais de educação e de equipes 

das SME, é evidente que o secretário P5 teria em mente que tal funcionalidade permitiria 

alterações nos nomes dos responsáveis pelos planos de ação que foram cadastrados no PAR 

2011-2014, mas que não faziam mais parte da equipe após a troca de governo municipal em 

Campina Grande. Porém, observando o relato, percebe-se que isso não foi possível. 

O dados que estão disponíveis para modificação são: Prefeitura, Prefeito(a), Secretaria 

Municipal de Educação, Dirigente Municipal de Educação, Equipe Local e Comitê Local 

(BRASIL, 2013), mas não é possível alterar o nome do responsável estipulado nos planos de 

ação. Na verdade, ao analisar todo o Manual, o que se conclui é que ele é uma espécie de 

reapresentação do PAR ao município, o qual poderia estar diante de novos gestores que não 

possuíam informações sobre o mesmo. E, adicionalmente, também representou um momento 

de controle sobre as obras em andamento, pois, para prosseguir com a atualização, o sistema 

verificava algumas situações nas quais o município não poderia ter pendências. Em 

contrapartida, contrariamente ao que relata o Secretário P5, quando diz que não conseguiu 

alterar o plano de trabalho, o Manual traz a alternativa de o município modificar as subações 

que já foram cadastradas para os anos de 2013 e 2014 e enviadas para análise do MEC, bem 

como adicionar mais algumas. Supõe-se que a insatisfação narrada pelo entrevistado resida no 

fato de que estas mudanças são bastante sutis, dado que só era possível alterar o cronograma 

físico do que já estava cadastrado e não se pôde excluir qualquer das subações anteriores. 

Na busca por encontrar elementos que possam dar sustentação à autonomia, depara-se 

com uma situação em que coordenação federativa exercida pelo MEC, vem, muitas vezes, com 

a consequência de subtrair a autonomia dos entes federados. Aquilo que está mais latente na 



213 

 

 

avaliação desse código, “Bases de convergência delimitadas”, repousa no entendimento do 

município de Campina Grande de que a autonomia municipal é mínima, pois está subordinada 

aos interesses de base central:  

Se a gente pensar a autonomia de um lado e a colaboração de outro, como atuar em 
parceria sem perder a identidade? A autonomia do município é uma autonomia 
subsidiaria da vontade federal, ela é incrível. Porque, eu volto a colocar, a questão de 
ser um ente federado com personalidade própria, o município, a rigor, ele não 
costumiza dentro das políticas, as suas necessidades, ele não tem vez pra fazer isso, 
ele não consegue nem ser diferente do município vizinho, porque a autonomia 
municipal ela não é uma autonomia que permita ao gestor daquela área geográfica, 
construir em torno da ideia de município, um conjunto de deliberações que preserve 
justamente esse perfil daquele município e não do outro (P5-SME, 2016). 

Eu acredito que autonomia nós não temos, nem teremos jamais, porque, por exemplo, 
agora nós temos quatro coberturas de quadras que nós estamos com 90%, nós só 
recebemos no 30, no 50, o pedido de recurso tá deferido e nós não temos dinheiro, faz 
mais de sessenta dias que isso tá acontecendo e a gente já foi lá, a secretária já foi, o 
prefeito já foi, mas não tem dinheiro. A gente foi direto lá no FNDE, foi pra Brasília. 
Então, assim, autonomia é quando a gente tem recurso que não depende de outros pra 
executar, mas a gente depende da centralidade liberar o dinheiro pra poder a gente 
executar, certo, mas assim é um pacto federal não tem como ser de outro jeito (P9-
EQUIPE_SME, 2016). 

É certo que, como já foi discutido nesta tese, a autonomia fundamentada no 

federalismo cooperativo possui, por sua própria natureza, um encontro assentado em limites 

definidos, porém, o que se percebe é que o limiar entre a concessão e a restrição é bastante 

tênue. Conforme alerta Camini (2010, p. 540), “a fragilização da autonomia dos entes federados 

e, por vezes, até a sua subordinação, pode ocorrer dada a dependência do acesso a recursos para 

o financiamento das ações geradas nesta dinâmica”. Isso porque, como já discutido, na ânsia 

por obter recursos e assistência, os municípios aderem à maioria das ações do PAR, muitas 

vezes sem sequer observar a disponibilidade orçamentária para cumprir com as contrapartidas 

acordadas. 

A síntese apreciativa em torno da categoria Autonomia remonta para a análise de que, 

ao romper com a tradição política de projetos de balcão, o MEC introduz mudanças no padrão 

de relações intergovernamentais antes instituído, pois o atendimento que era feito sem critérios 

definidos, passa a ser canalizado por meio do PAR, proporcionando melhor coordenação 

federativa por parte do MEC. Esse é, de fato, um grande feito.  

Analisando o espaço do município no regime de colaboração, no exercício de sua 

autonomia, o dirigente de educação do município ainda opta por delegar a responsabilidade de 

elaborar e acompanhar o PAR para outras pessoas, abstraindo o papel do gestor de educação e, 

ao mesmo tempo, minimizando a importância do PAR. Mas, em outros casos, não só entende 

como imputa-se da função de instituir mecanismos locais para a melhoria da qualidade da 

educação. Contraditoriamente, as mudanças de gestão acabam por desencadear rupturas no 
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desenvolvimento das ações do PAR, bem como a descontinuidade do planejamento feito por 

gestores antecessores. Resumidamente, são poucas as iniciativas em que se percebe um foco no 

que realmente deveria interessar, a saber, a melhoria da qualidade da educação. 

Discute-se, ainda, que, quando a Constituição de 1988 reconheceu o município como 

ente, garantiu-lhe a autonomia legal, mas, dispositivos institucionais, como o Plano de Metas, 

restringem-na quanto ao exercício prático das iniciativas educacionais, uma vez que a adesão 

ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação desemboca no PAR, que, por sua vez, 

é erigido sob forte padronização de regras de decisão. As normas e ações de caráter nacional 

incidem sobre o poder local, desencadeando uma autonomia que é subordinada, do município 

para com o Governo Federal (FARENZENA, 2012). Conforme contra-argumenta Clarke 

(2007), a ausência de um papel nacional forte incentiva a inovação e a criatividade em governos 

estaduais e locais, devido a uma maior autonomia, pois, com a autoridade sendo distribuída, 

incentiva-se o desenvolvimento de centros de competências ao invés de centralizar-se 

experiência e talento. A avaliação que se faz do PAR é essa: ao centralizar todas as opções de 

programas e ações, não permitindo ao município inserir, excluir ou mesmo modificar o 

conteúdo do PAR, desestimula-se o ente local quanto ao desenvolvimento de competências, 

inovação e criatividade. Retomando a análise sobre a descentralização, juntamente com essa, o 

que se vê é pouco incentivo para a mobilização e ação por parte do ente municipal. Resta saber 

como os entes federados compreendem as bases da cooperação, para, finalmente, verificar se 

impera, no exercício do PAR, a unidade na diversidade.  

 

 

5.2.3 Cooperação 

 

A cooperação visa ao equilíbrio de poder entre a União e as unidades subnacionais, 

considerando, na divisão de responsabilidades entre os entes, ações conjuntas, com atividades 

planejadas e articuladas. Como resultado das entrevistas, observou-se que a rede semântica 

representativa da categoria Cooperação revela uma tríade em volta do seu significado: o código 

“Responsabilidades conjuntas” reflete o entendimento sobre a existência de projetos de auxílio 

mútuo, “Comunicação entre os entes” combina as citações relacionadas ao diálogo entre os 

entes, e “Clareza no compartilhamento do poder” refere-se à existência de regras claras de 

atuação em cada nível de governo. Paralelamente, os achados de campo revelam a existência 

do código “Compromissos não cumpridos”, que retrata a presença de ações não realizadas pelo 
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MEC; “Áreas de sobreposição e interpenetração”, consequência da interdependência entre os 

entes, pauta-se na aparição de campos de justaposição na atuação das unidades constituintes e 

“Transparência nas iniciativas” refere-se ao grau em que a clareza das iniciativas tornam os 

processos abertos ao domínio público. Essa rede, contendo as relações de sentido entre os 

códigos, pode ser visualizada na Figura 17. 

Figura 17 – Rede semântica da categoria Cooperação 

 
Fonte: dados da pesquisa (2016). 
Nota: elaborado pela autora com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

Os relatos que estão vinculados ao código “Responsabilidades conjuntas”, com quinze 

citações, retratam duas situações: na primeira delas, os respondentes enfatizam as relações entre 

os entes estadual e municipal na elaboração/execução do PAR e, na segunda, seus depoimentos 

caracterizam o regime de colaboração. O auxílio mútuo entre o MEC e os municípios é um 

elemento concreto, mas ainda não havia ficado claro como essas relações se qualificam entre 

estado e município, especialmente na singularidade da Paraíba. 

O papel dos estados na elaboração/execução do PAR dos municípios não foi definido 

pela União, ou seja, inexistiram diretrizes que direcionassem uma atuação nesse sentido. Sendo 

assim, cada estado operou de maneira distinta, conforme sua conveniência. De forma geral, o 

que o MEC desenvolveu foi apenas um estímulo, por vezes informal, quanto à colaboração 

nessa direção, mas, pelas falas dos representantes da União, percebe-se que o MEC não 

coordenou iniciativa nesse sentido: 

Alguns iam in loco, outros faziam polos, é um desenho que cada estado ficava um 
pouco à vontade para elaborar. Mais ele era muito restrito à elaboração. Uma vez 
pronto, essa pessoa não teria mais trabalho. O que a gente quer é que seja um trabalho 
mais constante, e que não seja elaborado aquele documento, mas que seja elaborado 
aquele documento em consonância com a política pública para o estado inteiro, um 
arranjo educacional para o estado inteiro [...] tem casos que a gente vê que eles 
trabalham bem com isso, mas tem casos que eles são bem.... eles não se reconhecem, 
cada parte fica sozinha... então é um desafio (P1-UNIÃO, 2016). 
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A assistência, o apoio das secretarias estaduais aos municípios se fez no que já vinha 
sendo feito, ou seja, se você pegar o estado de Mato Grosso, o estado da Bahia, o 
estado do Acre... então você vai ver que esses estados, como as SEDUC já tinham 
uma história... Mato Grosso do Sul também, o Ceará, sobretudo o Ceará, certo? Como 
esses estados já tinham uma definição de política de apoio às redes municipais de 
ensino, então a vinda do PAR fez com que esses estados reforçassem mais a esse 
apoio, agora tendo como norte PAR, certo? Já os estados como o Rio Grande do Norte 
que esse apoio da SEDUC ao município era muito precário, aconteceu de forma 
precária ou não aconteceu, ou não aconteceu (P2-UNIÃO, 2016). 

Conforme se observa, as responsabilidades entre estados e municípios só foram 

conjuntas em alguns casos, quando houve disposição das partes para atuarem dessa forma e, 

mesmo assim, estacionou na fase de elaboração do PAR. Há, na citação de P2, exemplos 

positivos, mas também negativos. Tal posicionamento é ratificado pelas palavras do 

respondente P4: “essa função de coordenação ou de articulador da política, para o estado, e para 

os municípios daquele estado, eram assumidos por alguns estados e por outros não, dependia 

muito da concepção de gestão que cada estado tinha” (P4-ESTADO, 2016). Essa constatação 

se dá porque a própria Resolução FNDE nº 29/2007, no art. 15 (BRASIL, 2007b), preceitua que 

os estados “poderão” colaborar com assistência técnica e/ou financeira “adicionais”, para a 

execução e o monitoramento dos convênios firmados com os municípios, ou seja, a Resolução 

não firma que os estados “deverão” colaborar. E, ainda assim, o teor do artigo não engloba a 

“elaboração” do PAR, mas sim os convênios firmados para a “execução” do PAR.  

No caso específico do estado da Paraíba, o respondente P3 explicou como se deu o 

processo de apoio aos municípios, por fases:  

a) Elaboração do PAR 2007-2010: a Secretaria de Estado da Educação (SEE) 

articulou, primeiramente, a vinda de técnicos do MEC para a elaboração do primeiro ciclo do 

PAR dos municípios prioritários. Em seguida, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

recebeu recursos do MEC para apoiar os municípios não prioritários que não haviam elaborado 

o PAR. Nesse momento, o estado, junto com a Universidade, fez uma coordenação da 

assistência e a composição de uma equipe para concluir a elaboração do PAR 2007-2010.  

b) Monitoramento do PAR 2007-2010: na etapa de monitoramento do primeiro ciclo 

do PAR, o MEC, que possuía uma parceria já firmada com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), acordou a assistência aos municípios paraibanos com um 

acompanhamento por meio de formação e orientação. Apesar de haver mudança no órgão gestor 

da cooperação, P3 descreve que: 

Em relação a essa execução, quem realmente coordenou o processo foi a Universidade 
de lá, mas existia uma coordenação ainda respeitada, né, em nível de estado, que tava 
aqui na Secretaria de Educação, então todo contato da UFRGS se fazia aqui conosco 
pra que a gente pudesse montar, planejar as reuniões, organizar as visitas e fazer o 
processo de avaliação, com os técnicos, então essa coordenação permaneceu aqui 



217 

 

 

mesmo que não fosse uma coordenação financeira do processo, mas essa parte mais 
administrativa, de logística, ela continuou sendo daqui (P3-ESTADO, 2016). 

c) Elaboração do PAR 2011-2014: houve uma parceria firmada com a Secretaria de 

Estado da Educação (SEE) para formação de uma Rede de Assistência Técnica: formação em 

polos e a distância, mediante adesão voluntária das secretarias municipais de educação. Todos 

os municípios paraibanos foram assistidos, e 100% dos planos foram elaborados. 

d) Atualização do PAR 2011-2014: continuou no mesmo formato da etapa anterior – 

parceria firmada com a Secretaria de Educação para formação de uma Rede de Assistência 

Técnica: assistência técnica por meio de formação em polos e a distância, mediante adesão 

voluntária das secretarias municipais de educação. 

e) Monitoramento do PAR 2011-2014: não houve formação de Rede de Assistência 

Técnica. Dessa vez, as orientações foram dadas pela própria Coordenação Estadual do PAR, 

por meio de reuniões, encontros, visitas agendadas pelos dirigentes municipais à SEE e 

orientações a distância. 

Ao analisar esse conjunto de ações que caracterizou o processo de assistência adotado 

pela SEE-PB, percebe-se que há uma relação ativa de interação entre o ente estadual e o 

municipal, pois, em detrimento das dificuldades, estabeleceram-se diversas formas de 

assistência que pudessem fortalecer as relações intergovernamentais entre esses dois entes.  

Em termos de estratégia de execução, P3 relembra que o PAR não prevê formas de o 

estado financiar ações municipais: 

O PAR do município não tem essa forma de assistência, que seria o financiamento, 
por exemplo, pela Secretaria de Estado, de algumas ações, né, embora o Estado faça 
isso de outras formas através do pacto social, mas é outro instrumento, mas em relação 
ao PAR, às formas de assistência, não existe aquela outra opção, de o Estado fazer o 
financiamento, então no sentido da assistência técnica realmente isso estreitou, né, 
porque era uma lacuna realmente que existia, dentro desse processo que a gente fala 
tanto de regime de colaboração e que ainda não foi efetivada até hoje como a gente 
sabe, né, existe alguns mecanismos, mas não existe de fato um regime de colaboração 
consolidado, mas a aproximação aconteceu na forma de assistência técnica (P3-
ESTADO, 2016). 

Na verdade, embora a fala do entrevistado enfatize a aproximação com os municípios, 

esse relacionamento se deu mais no âmbito do apoio na elaboração/monitoramento dos planos, 

pois não há, no PAR, além das três formas de execução das subações já conhecidas, um quarto 

tipo de estratégia de execução que seja “assistência técnica do estado” ou “assistência financeira 

do estado”. Essa seria uma alteração cabível nos próximos ciclos do PAR. Nesse sentido, 

embora não se possam visualizar arenas de interdependência, em relação às estratégias formais 

do PAR, no modelo de Autoridade Interdependente de Wright (1978), na Paraíba estas arenas 

existem, ao menos em termos de assistência na elaboração e no monitoramento dos planos. 
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Em termos de conteúdo, os secretários municipais de Campina Grande enalteceram a 

existência de responsabilidades conjuntas com o estado para a execução de algumas ações: 

De maneira mais efetiva nós só nos encontramos para tratar de um problema muito 
especifico relativo às creches, que pelos mecanismos de financiamento deixaram de 
ser contempladas para o estado e o estado repassou creches para Campina Grande. 
Então, em termos de reordenamento de trabalhos, esse foi o único capítulo que 
trilhamos, pisamos de maneira comum na mesma trajetória. Foi no tocante ao repasse 
de 10 creches estaduais ao município de Campina (P5-SME, 2016). 

Tinha outras ações que dependiam da participação do estado, por exemplo, o pró-
funcionário, é... o pró-conselho, que era a formação dos conselhos municipais, eram 
ações que necessariamente precisariam de uma articulação maior do estado (P7-SME, 
2016). 

Foram poucos os exemplos citados pelos respondentes que evidenciam a presença de 

arranjos de cooperação entre os entes, mas isso se deve ao fato de que a pesquisa não possui 

foco nas dimensões e áreas específicas do PAR, e sim na gestão dos planos como um todo. O 

interesse em conteúdos específicos do PAR é tema de outros estudos desenvolvidos na área da 

educação. 

Ainda com relação ao PAR enquanto sinônimo de responsabilidades conjuntas, as 

citações de alguns dos respondentes de Campina Grande demonstram que se confere ao mesmo 

uma significância expressiva no tocante à efetivação do regime de colaboração: 

O aspecto positivo do PAR é a dimensão republicana, ele traz a dimensão do pacto 
federativo muito forte na estruturação, inclusive de responsabilidades 
compartilhadas... de que forma ele traz, para dentro de uma estrutura de gestão, um 
diálogo aberto entre as instancias que compõem o pacto federativo, naquele momento 
a dimensão é muito maior da figura da União, né, e de todo o seu financiamento, mas 
ao mesmo tempo ele já chama pra corresponsabilidade o município, porque tem uma 
série de ações que não depende de financiamento (P6-SME, 2016). 

E uma ação extremamente importante no que diz respeito ao regime de colaboração, 
e aí você tem, se você for aprofundar essa discussão, você vai ver uma série de ações 
que foram realizadas de forma, aqui, a União, o estado e o município estivessem 
juntos, teve várias ações do PAR, que foram articuladas com os três entes da 
federação, né? Induzindo o regime de colaboração, de certa forma, quebrando um 
pouco aquele ranço das... dos arranjos políticos locais que o prefeito é de um partido 
e o governador é de outro, aí não dialoga, etc... o PAR de certa forma forçou pra que 
esse entes federados discutissem dentro de um pacto de gestão, deixando de lado a 
questão política  (P7-SME, 2016). 

Nitidamente, o PAR inaugurou uma nova forma de relações intergovernamentais, pois 

sua natureza sistêmica e, ao mesmo tempo, informatizada, tornou mais impessoais relações 

antes totalmente personalizadas. Seria um começo, o início de um processo de ruptura da 

tradição política, pois, mesmo sabendo que o clientelismo continua existindo, ao menos os 

municípios menos articulados não são deixados à margem. Nesse sentido, a fala de P3 expressa 

que, “para o regime de colaboração se efetivar é preciso mais do que um instrumento, é preciso 

vontade política, é preciso uma legislação. Eu acho que o PAR não tem poder para tudo isso, 
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mas ele foi um grande passo, tem sido um grande incentivador pra que essas coisas aconteçam” 

(P3-ESTADO, 2016).  

No diagnóstico do Plano Estadual de Educação da Paraíba, existem alguns elementos 

importantes a ser resgatados sobre as relações intergovernamentais, especialmente aquelas que 

se referem à interação entre o governo do estado e os municípios. No capítulo IV, que trata do 

regime de colaboração, constata-se uma série de dificuldades para a implantação do mesmo, 

destacando-se os seguintes recortes (PEE-PB, 2006, p. 114-115):  

1. A difícil relação entre os entes federativos. [...] impera, ainda, a velha prática de 
negação da concepção de autonomia dos entes, por meio da centralização de decisões 
na União, em relação aos Estados e Municípios, e nos Estados, em relação aos 
Municípios. 
2. O fator financeiro e o modelo vigente de financiamento da educação. [...] O 
modelo de financiamento do Fundef estimulou o espírito de disputa e concorrência 
por número de alunos no ensino fundamental, no âmbito dos Estados e dos 
Municípios. [e] a própria falta de organização dos sistemas, na medida em que aponta 
para a ausência de compreensão da necessidade do estabelecimento de parcerias não 
exclusivamente para o repasse de recursos financeiros, mas em função de projetos e 
ações em comum que visem à melhoria dos patamares educacionais no país, no Estado 
e em cada município. 
3. A ausência de uma cultura de planejamento e avaliação da educação. Na 
perspectiva do regime de colaboração, falta ainda um planejamento sistemático, 
concebido e elaborado coletivamente pelo Estado e Municípios, visando à cooperação 
mútua e à concentração de esforços para a melhoria da qualidade do ensino e para 
organização das redes escolares, com racionalização de recursos humanos, financeiros 
e materiais. 
4. A ausência de regulamentação legal. Falta estabelecer os espaços de negociação 
formal, para a definição conjunta e compartilhada das políticas educacionais.  

Ainda que o Plano seja de 2006, isto é, anterior ao PAR, a análise nele inserida se torna 

pertinente para o presente momento, pois não apenas reforça as informações dos entrevistados 

e as constatações da investigação, como conferem maior validade aos pressupostos de pesquisa 

definidos. Apesar de todas as dificuldades apontadas no PEE, a compreensão que se tem é essa 

mesma: o PAR está provocando os municípios em aspectos gerenciais como planejamento, 

organização e controle, ao mesmo tempo em que se aproxima de um estímulo à comunicação, 

com uma integração maior entre os entes. 

“Comunicação entre os entes”, código com treze citações, é parte integrante das 

associações existentes para o auxílio mútuo entre as unidades federativas do Brasil. Os termos 

utilizados pelos respondentes, tais como “colaboração”, “aproximação”, “diálogo”, 

“agregador”, “ponte”, todos remetem à suposição de que o relacionamento entre o município e 

o MEC está mais próximo. Para ilustrar esses achados, apresentam-se as seguintes citações:          

“a gente tá conseguindo ter uma colaboração mais forte agora é... foi uma mudança de cultura 

nossa, que falo como FNDE e Ministério da Educação, e da relação deles conosco, então teve 

essa diferença, assim, esse avanço” (P1-UNIÃO, 2016), “ele é um dos instrumentos que se a 
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gente não tinha nenhum instrumento agregador, ele conseguiu, pelo menos, abrir esse caminho 

pra esse diálogo e ele consegue, no momento, ser esse instrumento capaz de agregar” (P3-

ESTADO, 2016), “o PAR é a ponte, a gente sabe que tem onde sugerir, onde conversar, onde 

propor. [...] Ele é a conversa, é o diálogo entre o governo e o município, por isso ele é 

importante” (P9-EQUIPE_SME, 2016). Destaca-se ainda: 

O principal feito do PAR foi a aproximação do MEC com os municípios, dos 
municípios com o MEC e os estados. Antes do PAR os municípios não tinham relação 
direta com o MEC, porque a tecnologia da informação de que o PAR se apropriou a 
partir do sistema SIMEC, com os dados que nós dispomos na época, com os dados 
que se dispõe nos municípios, a relação do MEC com os municípios é em tempo real. 
Toda essa relação propiciou uma aproximação muito forte, vínculos muito fortes do 
MEC direto com os municípios (P2-UNIÃO, 2016). 

Eu também acho fundamental é exatamente que houve uma mudança de estratégia, no 
que diz respeito ao diálogo com o MEC né? Ou seja, o relacionamento dos municípios 
com o MEC, passou a ser um relacionamento mais próximo, ou seja, se encurtou a 
distância institucional entre as secretarias, os municípios e o MEC, ou seja, o MEC 
mesmo estando em Brasília tava muito mais presente nas ações do município porque 
tava ali, num é? (P7-SME, 2016). 

Observa-se que os entrevistados, de todas as instâncias, destacam bastante o 

encurtamento da distância entre o MEC e o município, sendo esse o núcleo central das falas dos 

respondentes. Demonstra-se, destarte, haver um avanço nas relações intergovernamentais nesse 

aspecto. No entanto, em detrimento de uma melhor comunicação entre MEC e município, as 

relações com o estado permanecem, na Paraíba (especificamente em Campina Grande), ainda 

distantes. O próprio representante estadual reconhece essa dificuldade quando afirma que 

“acredito que as relações mudaram muito mais do município com o MEC e do Estado com o 

MEC do que a relação interna” (P3-ESTADO, 2016). Mesmo havendo todo o esforço, 

explanado anteriormente, no sentido de a SEE dar apoio aos municípios na elaboração/execução 

do PAR, em outras citações de P3 sobressaiu a interferência de mudanças de gestão na 

continuidade do trabalho desenvolvido tanto pela SEE quanto pelas SME, causando 

desconhecimento nas equipes locais e, portanto, rupturas no relacionamento entre o governo do 

estado e os municípios paraibanos. 

Como causa da cooperação no desenvolvimento de ações, surgem as questões 

relacionadas às “Áreas de sobreposição e interpenetração”, código com sete citações. São dois 

os núcleos de sentido envolvidos nesse código. No primeiro, ressaltou-se que o que estava 

previsto no PAR foi de encontro ao que era feito no município. O respondente da União se 

posiciona, dizendo que, em termos de planejamento, partia do pressuposto de que a maioria dos 

municípios não possuíam atividade nesse sentido. E, em termos de diagnóstico, caso houvesse 

alguma ação já existente, essa deveria ser pontuada, conforme sua condição de realização, e 
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incorporada ao PAR. Essa compreensão é compartilhada pelos representantes do governo 

estadual e por um dos secretários do município de Campina Grande. 

A gente partia do pressuposto que grande parte, a grande maioria não tinha uma 
proposta, a gente até acha que alguns poderiam ter. Nunca houve algum com “eu tenho 
a minha forma de planejamento diferenciada”, nunca apareceu para gente isso (P1-
UNIÃO, 2016). 

O PAR chegou, mas eu já faço isso... então o procedimento aqui é esse, ou seja, o 
caminho aqui é que ele, quando o indicador se relacionava com esse programa, e ele 
fazia isso em 100%, o indicador, ele fez uma pontuação 4 e na demanda ele colocou 
que ia aprimorar, certo? (P2-UNIÃO, 2016). 

Tem questões no PAR que fazem com que o município perceba o que ele já faz e que 
ele precisa incorporar ao seu planejamento. Então existem essas duas questões, é o 
lado provocativo e o lado da organização, dele perceber, isso eu já faço. É uma coisa 
integradora, dele trazer pra dentro do PAR aquilo que ele já realiza (P3-ESTADO, 
2016). 

Teve coisa que a gente já fazia e que foi incorporado ao PAR. A partir do momento 
em que a gente incorporou como ações do PAR, foi incorporada como ações do PAR, 
porque eram ações da secretaria, não era... a gente não via como ação separada, né? 
(P7-SME, 2016). 

Em uma visão crítica, avalia-se que essas ideias estão muito inclinadas no sentido de 

uma subordinação do município ao que reza o PAR. O município de Campina Grande, 

especificamente, não reclama para si uma opção que lhe permitisse uma direção inversa, de 

inserir no PAR o que era feito pelo município, ou seja, o município precisa deixar de lado seu 

programa local para adotar o que propõe o PAR ou optar por rejeitar o que está nele, mas não 

há uma opção de substituir o que vem pré-determinado por aquilo que é feito localmente. Como 

dilema da interdependência, deveria ser debatido aqui quais foram as alternativas escolhidas 

como meio de equalizar os interesses das esferas de governo, mas parece que as opções 

tropeçaram nas estratégias hierárquicas.   

Simultaneamente, os relatos não esclarecem se os municípios se consideraram 

prejudicados nesse quesito, porém, pelas discussões já firmadas, observa-se que, de um lado, 

mesmo as necessidades específicas dos municípios não sendo contempladas no PAR, estes 

acabaram por aderir à maioria das oportunidades que lhes são oferecidas, mas, de outro lado, 

utilizou-se o exemplo do protagonismo que o município de Campina Grande exerceu ao instituir 

seu próprio programa de correção de fluxo, levando ao entendimento de que o governo local 

fez valer sua autonomia, apesar das fragilidades enfrentadas. 

O segundo núcleo de sentido refere-se à sobreposição existente em programas que 

envolvem a própria coordenação do MEC: 

Ainda há uma sobreposição de ações, sobretudo na questão da formação, ainda não 
houve esse ganho de articular todas essas ações e, assim, todas as formas que são 
apresentadas pra ofertar a formação, então tá assim muito solto. [...] Em nível de 
formação, ainda há uma desarticulação muito grande e aí isso não dialoga com o que 
está posto lá PAR (P3-ESTADO, 2016).   



222 

 

 

O PAR também deu visibilidade à complexidade que é... e à profusão de programas 
que existem no Ministério. O PAR, inclusive, serviu para que se visse as muitas 
iniciativas quase semelhantes que se lançavam para resolver o mesmo problema, 
como se fosse uma área de muita... ficou visível o sombreamento de iniciativas do 
Ministério (P4-ESTADO, 2016). 

Na área de formação de professores havia três iniciativas que buscavam os mesmos 
sujeitos, iniciativas muito profusas, que se sobrepunham como, por exemplo, para os 
professores alfabetizadores, os programas PROFA e Proletramento, mas não 
suficiente, ainda tinha o Gestar, então essas três iniciativas buscavam as mesmas 
coisas, programas coexistentes pra enlouquecer quem estava nos sistemas. Na área de 
gestores escolares havia o Progestão, um programa muito amplo, aí, acaba com isso e 
começa colateralmente o programa Escola de Gestores, então vamos oferecer dois 
caminhos para os mesmos sujeitos, novamente. Na área da diversidade a gente ainda 
viu que isso se proliferou bastante (P5-SME, 2016). 

O que se observa a partir da análise desses relatos é que a Dimensão 2, de Formação 

de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar, conferiu notoriedade a um 

assunto controverso na gestão educacional, pois essa profusão de programas para a formação 

de professores levanta o debate não apenas sobre a sobreposição de ações e interpenetração de 

áreas de poder, mas também se associa à fragmentação dessas ações. Decorrente da própria 

estrutura organizacional do MEC, são diversas as secretarias que acabam não se comunicando 

para lançar seus programas, causando essa ineficiência na gestão pública. Corroborando o que 

expõe o Secretário P5 sobre a formação de alfabetizadores, em um estudo sobre as políticas 

públicas de alfabetização, Viédes e Brito (2015, p. 166) analisaram a trajetória dos programas 

do Governo Federal com essa temática, dentre eles, PCN em Ação – Alfabetização, GESTAR, 

PROFA, PRALER, PRÓ-LETRAMENTO, e concluíram “que se constituem como programas 

de governo que ganham um nome diferente, porém com formatos quase idênticos”. 

A categoria Cooperação também revelou outro problema, a saber, a existência de 

“Compromissos não cumpridos”, com sete citações, todas com a intenção de demonstrar que 

há ações não realizadas pelo MEC:  

Em 2007 a gente analisava o PAR inteiro, fazia o termo de cooperação técnica, em 
que dizia o que estava listado, as ações que o MEC iria atender. Era assinado pelo 
Ministro e Prefeito, esse documento, que foi base algum tempo e teve um grau de... 
indo mais além, já adiantando... teve alguns elementos e outras ações que não foram 
atendidas (P1-UNIÃO, 2016).   

Quando o município tava monitorando no primeiro ciclo, ele verificava que o MEC 
não... que aquela assistência técnica não foi oferecida, embora tenha sido proposto 
fazer. Era mais uma constatação, não havia muito o que ser feito não, era uma 
constatação, ficava no âmbito de uma constatação. [...] A avaliação que se tem é que 
se exagerou na dose, certo? Se exagerou na dose, tanto que na segunda versão, a dose, 
ou seja, o cardápio, foi menor, se exagerou na dose... eu tô chamando do cardápio, 
certo? O cardápio, a disponibilidade do cardápio, foi muito entusiástica, foi muito 
otimista, já no segundo cardápio foi mais real (P2-UNIÃO, 2016). 

A equipe acolhia a decisão do MEC, não ficava satisfeita. [...] Algumas ações não 
receberam o apoio do MEC e isso de certa forma desestimulou um pouco a equipe, na 
medida em que você priorizava determinadas ações e essas ações não eram 
reconhecidas pelo MEC, ou seja, não ter contemplado todas as ações que foram 
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definidas como prioridade, de certa forma desestimulou um pouco a equipe e a própria 
secretaria (P7-SME, 2016). 

Muitas ações do primeiro PAR, do segundo PAR, muitas ações não foram cumpridas, 
né? Então esse retorno da parte do Ministério da Educação também deixou muito a 
desejar, porque a gente vê ações que estavam no primeiro que a gente repetiu no 
segundo e que até hoje também não foram consolidadas (P8-EQUIPE_SME, 2016). 

O próprio representante da União reconhece que não cumpriu todas as ações propostas 

e que a oferta no primeiro PAR foi “muito entusiástica”, levando o MEC a reduzir a quantidade 

de ações com assistência técnica e financeira ao longo do tempo. Significa dizer que o MEC 

decidiu reduzir a ação conjunta no âmbito do PAR, isto é, a interdependência, mais presente e, 

portanto, exigida no primeiro ciclo do PAR seguiu em direção a um enfraquecimento com o 

passar dos anos. Para comprovar o que está posto, buscou-se a comparação do Guia Prático de 

Ações do PAR 2011-2014 em relação ao PAR 2007-2010 (guias de 2007 e 2009), quando se 

constata que o número de indicadores com assistência técnica ou financeira do MEC aos 

municípios foi reduzido consideravelmente (Quadro 11). Na Dimensão 1, eram 14 indicadores 

que apresentavam alguma subação com previsão de assistência técnica e/ou financeira do MEC 

em 2007. Esse número foi reduzido para 11 em 2009 e, no PAR 2011-2014, caiu para cinco, 

mas deve-se considerar que novos indicadores foram acrescentados, ou seja, 

proporcionalmente, essa redução foi ainda maior. Essa situação se repete nas dimensões 2 e 3, 

com redução gradual do número de indicadores. 

Quadro 11 – Comparativo dos indicadores com assistência técnica/financeira do MEC 

Dimensão 
Guia de 

2007 
Guia de 

2009 
Guia de 

2011 

1. Gestão Educacional 14 11 05 

2. Formação de Professores e de Profissionais de 
Serviços e Apoio Escolar 

10 05 04 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 07 03 02 

4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 14 08 11 

Total de indicadores com assistência téc./fin. 45  27 22 

% de indicadores com assistência téc./fin. 
86,5% do 
total de 52 

51,9% do 
total de 52 

26,8% do 
total de 82 

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2007e), Brasil (2009b) e Brasil (2011b). 
Nota: dados trabalhados pelo autor. 

A Dimensão 4, que, no PAR 2007-2010, possuía vários indicadores com assistência 

técnica ou financeira do MEC, mas que tinha esse número razoavelmente equilibrado com as 

demais dimensões, em especial a Dimensão 1, passou a concentrar, no PAR 2011-2014, 50% 

do total de indicadores com assistência prevista, mesmo com uma queda em relação a 2007. 
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Ora, se o percentual de indicadores com ações do MEC caiu de 86,5% em 2007 para 26,8% em 

2011, significa dizer que, no primeiro ciclo, as responsabilidades estavam concentradas mais 

na esfera do MEC e, no segundo, foram concentradas no município.  

Ao mesmo tempo, discute-se que certamente devem existir diversas ações não 

cumpridas pelos municípios e por Campina Grande, mas os entrevistados não mencionaram 

esses aspectos, e sim os compromissos descumpridos pelo MEC. Como o acompanhamento dos 

resultados é insuficiente, consequentemente as falhas dos entes municipais se tornam menos 

visíveis, enaltecendo-se aquilo que é mais aparente, isto é, ações que envolvem assistência 

técnica e financeira do MEC. Em tempo, conclui-se que, em termos de divisão de competências, 

não há um equilíbrio na distribuição das responsabilidades que caracterize uma 

interdependência mais balanceada. Ao distribuir poderes entre os entes, as relações mútuas 

deveriam privilegiar um equilíbrio mais adequado entre o governo central e suas unidades 

constituintes (CAMERON, 2001; ELAZAR, 2011). Ressalta-se, ainda, que nem sempre as 

medidas anunciadas resultam na sua real execução, o que pode impactar na relação de confiança 

entre os envolvidos pelo não cumprimento dos compromissos assumidos, conforme anunciou 

Camini (2010). 

Quando se debate sobre a distribuição do poder decisório, observa-se que o 

comportamento dos entes vai ao encontro da necessidade de “Clareza no compartilhamento do 

poder”, código que reuniu sete citações. O que se apresenta como cerne das expressões dos 

entrevistados está delineado como uma ausência de regras claras de atuação em cada nível de 

governo, pois, em que pese a Constituição ter firmado as bases legais para o regime de 

colaboração, há, ainda, um cenário de incertezas que continua imperando no contexto da 

educação básica, uma vez que, conforme enfatizam as palavras do respondente do ente estadual, 

P3: “se a gente olhar na própria relação federativa, a gente sabe que existe as competências 

também, desde lá na LDB e isso é muito.... existe um embate muito forte sobre isso, porque se 

estabelecem as competências, mas não se diz o como” (P3-ESTADO, 2016). A fala do 

representante do ente municipal, P5, também enaltece essa questão: 

Há, ainda, um desalinhamento entre a autonomia e a colaboração. De verdade, de 
verdade, a colaboração é linda no papel, mas quando chega, para que se diga quem é 
quem na colaboração, quem faz o quê, isso não se estabelece. E se estabelece, 
minimamente, por força da Lei. Mas nunca por conta de um diálogo regido pela 
autonomia. Então talvez o nosso país ainda tenha muito a caminhar na discussão desse 
modelo gerencial, político-administrativo, político-econômico-administrativo, para 
que essa modelagem permita ao município ser “o município”, ser “este município” 
(P5-SME, 2016). 

Essas citações vêm para reforçar a discussão já estabelecida sobre a necessidade de 

uma melhor articulação entre os entes para efetivar o regime de colaboração, e, 
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consequentemente, concretizar o federalismo cooperativo na área da educação. Como a 

Constituição de 1988 já sinalizou diretrizes nesse sentido, fazendo menção à autonomia e ao 

regime de colaboração, resta regulamentar as estratégias e as ações necessárias para cumprir o 

compromisso legal (DOURADO, 2013; CURY, 2010; WERLE, 2006). No âmbito do PAR, 

estima-se que, em uma visão mais alargada, este representa uma atividade que promove um 

exercício em prol do regime de colaboração – exercício no sentido de treino, de preparação.  

O PAR repousa nas regras do jogo federativo, mas não recai no dilema da tomada de 

decisão conjunta, nem no “jogo de empurra”, pois ao coordenar o PAR, o MEC procurou definir 

a atuação de cada ente. Acontece que esses papéis não ficaram claros, porque não houve um 

chamamento para a participação das unidades subnacionais na fase de concepção do PDE, Plano 

de Metas e PAR, e, na fase de elaboração, não ficou claro que o PAR não seria mais um pedido, 

uma cobrança do MEC, e sim projeto conjunto. Sendo assim, encontra-se, no depoimento do 

respondente da União, P1, indicativos que conferem maior visibilidade a essa análise:                 

“A gente precisa conscientizar mais o secretário e dizer ‘esse é o seu trabalho, o seu roteiro, é 

você quem tem que estar mexendo com isso, você não tem que delegar isso para um terceiro, 

não é um formulário que alguém vai preencher e mandar para cá, é sua linha de base’” (P1-

UNIÃO, 2016). 

No contexto do federalismo cooperativo, há um conjunto de deliberações para a 

atribuição de competências entre os diferentes níveis de governo, tanto para a formulação 

quanto para a implementação de políticas públicas (OBINGER; CASTLES; LEIBFRIED, 

2005). Essas disposições são bastante evidentes no âmbito do PAR, pois há a distribuição de 

responsabilidades para os entes nacional e local. Mas os municípios podem ter demonstrado 

dificuldade de compreender seu papel, mesmo havendo no SIMEC, em cada subação, a clara 

definição do ente responsável pela execução, conforme demonstra a tela do PAR de Campina 

Grande (Figura 18). 
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Figura 18 – Tela do SIMEC do PAR de Campina Grande, PB 

 

Fonte: SIMEC (2016). 

No exemplo citado, do indicador “3.1.5 – Existência de ações para a superação do 

abandono e da evasão escolar”, a equipe local da SME deve se responsabilizar por           

“elaborar plano de ação e realizar atividades lúdicas educativas, nos finais de semana, com a 

comunidade escolar e do entorno, aproximando a família da escola e de representações do Poder 

Público local, em um ambiente informal e inclusivo, no espaço escolar”, utilizando como 

estratégia de implementação a “criação de grupo de trabalho, constituído por atores da escola e 

da comunidade para identificar demandas e possibilidades do território a fim de elaborar um 

plano de ação das atividades nos finais de semana”. A unidade de medida da subação é definida 

em quantidade de planos elaborados, tendo o município estabelecido que iria elaborar planos 

anuais em 2012, 2013 e 2014. 

Com base nessa amostra, percebe-se que os parâmetros do SIMEC podem, em alguns 

casos, não ser suficientes para tornar o desenho do PAR de fácil apreensão aos entes locais. 

Essa situação é compreensível, tendo em vista que, no decorrer da trajetória das instituições 

públicas, os compartimentos estanques deixam de existir para dar lugar a uma necessidade 

constante de discussão intergovernamental, visando à negociação e a uma melhor definição das 

jurisdições dos níveis de governo (CAMERON, 2001). 

As dificuldades de compreensão do papel do município no PAR foram tão substanciais 

que levou o MEC a divulgar, em dezembro de 2009, mais um manual de instruções, além de 
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todos os já publicados, destinado ao esclarecimento da lógica envolta nos planos de ação do 

PAR, isto é, para esclarecer a metodologia de composição dos planos no que diz respeito às 

subações que antecedem a assistência técnica do MEC, assim como as subações posteriores. 

Esse documento, intitulado “Guia de Acompanhamento das Ações Monitoradas no PAR dos 

municípios”, traz informações sobre a) subações que antecedem a execução do Programa; b) 

subações de execução do Programa; c) subações posteriores à execução do Programa, cabendo 

um destaque aos seguintes trechos: 

Na primeira situação, “subações que antecedem a execução do Programa”, geralmente 
são de execução direta do município e, portanto, não necessitam aguardar 
agendamento, material ou qualquer informação, por parte do MEC, acerca do início 
da sua execução. No entanto, cabe orientação acerca da importância que cada subação 
de execução direta do município representa para o desenvolvimento do PAR. Ou seja, 
procurar lembrar que o plano é do município e foi por ele elaborado, por meio de sua 
equipe técnica local. Assim, para uma boa execução e visando a melhoria da qualidade 
da educação, é imprescindível que cada um faça a sua parte: o município executando 
as ações a que se propôs e o MEC cumprindo com o estabelecido no Termo de 
Cooperação Técnica e/ou na execução dos Convênios firmados.  

A segunda situação diz respeito à execução do programa propriamente dito; neste 
caso, o seu início depende de um agendamento ou do envio do material instrucional 
por parte do MEC. Com isso, é preciso conhecer minimamente o formato do Programa 
solicitado e aprovado no PAR para que o responsável, no município, possa entrar em 
contato com o MEC e solicitar as informações necessárias. Este procedimento é 
necessário, caso o MEC não tenha feito nenhum tipo de contato acerca da execução 
da subação.  

A terceira situação diz respeito à execução das subações posteriores à execução dos 
programas e, na maioria dos casos, estas são de responsabilidade do município 
(BRASIL, 2009c, p. 9-10). 

Interpretar esse texto é entender que o MEC tenta, em primeiro lugar, tornar mais claro 

o desenho atribuído aos planos; depois, chamar o município à responsabilidade para executar 

as subações que foram a ele atribuídas; em terceiro lugar, dizer que os planos são 

compartilhados, por isso cada um tem seu papel, e, finalmente, explicar que o município não 

deve esperar pelo MEC, pois, caso não tenha havido uma comunicação top-down, o ente local 

deve ir em busca de informações. Dito isso, julga-se que o MEC, primeiro, deveria ter imputado 

essa lógica dentro do SIMEC: um simples agrupamento de subações em grupos de antecedentes, 

de execução e consequentes, poderia ter minimizado a confusão de interpretações que gerou 

nos municípios, e, segundo, melhorar a sistemática de execução as ações sob sua 

responsabilidade, pois o papel de estabelecer uma conexão com o município é seu, e não o 

contrário. 

A “Clareza no compartilhamento do poder” também está notoriamente vinculada ao 

quesito da transparência. O código “Transparência nas iniciativas” reuniu cinco citações 

diversificadas, que indicam problemas dessa natureza na execução do PAR. O secretário P5 
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relata que o módulo de acompanhamento de obras foi substituído por outra versão, mas as 

informações anteriores se perderam, as quais tinham sido inseridas pelo gestor anterior, 

deixando uma lacuna de difícil solução, pois não se sabia onde resgatar tais informações que, 

acreditava-se, estavam armazenas e protegidas no SIMEC. Fazendo uma alusão às palavras do 

Ministro Fernando Haddad, quando lançou o PDE e disse que o PAR evitaria “a destruição da 

memória do que foi adotado” (HADDAD, 2008, p. 12), o Secretário critica a mudança, 

afirmando: “o PAR que foi criado, também, com intuito de dizer que era um grande repositório 

da memória nacional, bastou trocar o sistema que a memória nacional foi pelo ralo”. 

Paralelamente, quando questionados sobre a consulta pública ao PAR 2011-2014, os 

entrevistados P1 e P2, da União, confirmaram que o mesmo não está disponível e que não houve 

a celebração de termo de cooperação técnica no ciclo 2011-2014. Por isso, faz-se necessário 

tecer mais algumas considerações sobre as ambiguidades existentes nos documentos que 

sustentam o PAR. De acordo com os manuais de elaboração, “o PAR 2011-2014, depois de 

analisado pela equipe técnica do MEC/FNDE, também será disponibilizado para consulta 

pública no portal do MEC” (BRASIL, 2011a, p. 40), e “as ações de Assistência Técnica do 

MEC aprovadas no PAR, após análise pela equipe técnica do MEC/FNDE, serão objeto de um 

Termo de Cooperação Técnica” (BRASIL, 2013, p. 41). No entanto, o PAR que se encontra 

disponível para consulta pública é apenas o de 2007-2010. E sabe-se que o Termo de 

Cooperação Técnica existiu apenas para o primeiro ciclo, ou seja, estabeleceu-se um equívoco 

na confecção do Manual (não ratificada posteriormente), mas também não há informação 

acessível sobre o acompanhamento dos PAR 2011-2014. Isso significa que só é possível 

visualizar as informações do PAR 2011-2014 quando se possui a senha do SIMEC, ou seja, 

fere-se o princípio da transparência, pois o acesso à informação ficou restrito. Isso repercute, 

portanto, no âmbito do grau de transparência das iniciativas, em pouca iniciativa para o 

conhecimento popular, ao invés de existirem processos abertos ao domínio público com linhas 

claras de responsabilidade democrática, nos termos de Cameron (2001). 

Adicionalmente, como já foi discutido nas categorias Coordenação Federativa e 

Descentralização, o MEC não respondeu aos pedidos formalizados pelo município no PAR, 

deixando-o à espera do que iria ser atendido sem saber se seria, como ou quando seria. E 

também feriu o aspecto da transparência ao não acompanhar os resultados das ações. Mesmo 

que deixasse essa tarefa a cargo do município, não se preocupou em reunir informações que 

permitissem a visualização de um panorama nacional da execução do PAR. 

Em termos de síntese apreciativa da categoria Cooperação, observou-se que ela é 

entendida como sinônimo de responsabilidades conjuntas, exercidas em um contexto que exige 
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clareza no compartilhamento de poder e comunicação eficaz entre os entes. Como decorrência 

natural da interação entre esses elementos, emerge a existência de áreas de sobreposição e 

interpenetração na concepção de políticas públicas. Nesse ínterim, discute-se a necessidade de 

transparência das iniciativas e de implicações, como a presença de compromissos não 

cumpridos. 

Na discussão de responsabilidades conjuntas, verificou-se que assistência dos estados 

aos municípios ocorreu de forma aleatória, conforme os interesses das unidades territoriais. Na 

Paraíba, foram estabelecidos arranjos que permitiram uma aproximação maior da SEE das 

SME. Sabe-se que esse é um trabalho contínuo, não deve ser pontual, até porque os gestores 

educacionais vão sendo alterados. Deveria ser instituída uma política de Estado para garantir a 

realização dessa assistência, para que a colaboração possa, assim como o PAR, atravessar 

governos, provocando-os a se planejarem, a terem compromisso com metas, para que consigam, 

enfim, fazer a gestão da educação, oferecendo mais qualidade para o aluno. No tocante às áreas 

de sobreposição e interpenetração, ficou claro que a Dimensão da formação necessita de um 

refinamento em suas ações, para evitar as inconsistências que têm ocorrido nessa área. 

Adicionalmente, o MEC também tem deixado a desejar quando se trata do fator da 

transparência e do cumprimento de compromissos assumidos perante os municípios. 

A comunicação é enaltecida como um avanço do PAR, que encurtou a distância entre 

o MEC e os municípios brasileiros, embora a comunicação de Campina Grande com o governo 

do estado da Paraíba ainda tenha sido apontada como distante. Em contrapartida, ainda não se 

percebe a clareza necessária para atuação municipal no âmbito do PAR, pois existe uma espécie 

de sombreamento que impede o município de assumir seu papel de protagonista na execução 

do PAR. Para se efetivar como pacto cooperativo, a assistência do governo central deve ser 

combinada com a garantia de que os governos locais mantenham a capacidade de tomar 

decisões, tornando-se comprometidos positivamente com as funções de serviço público 

(AGRANOFF, 2007; ELAZAR, 2011). Portanto, faz-se necessário que o MEC aproxime os 

municípios da tomada de decisão nacional que implique em iniciativas de âmbito local, 

motivando-os a colaborarem com a concepção das políticas educacionais. 

Como um esforço final para analisar o PAR perante as relações estabelecidas entre 

todas as categorias e todos os códigos encontrados na pesquisa de campo, e compreendendo 

que prevalece uma teia completamente entrelaçada de significados entre a teoria, os 

documentos normativos e as falas dos entrevistados, caberá discutir se os objetivos do 

federalismo cooperativo, delineados por Watts (2006), estão sendo vivenciados no âmbito do 

PAR: 
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a) melhorar a base de informações e a qualidade da análise de informações, disponível 

para todos os governos, facilitando assim a melhor tomada de decisão e a conciliação 

das diferenças políticas. 

Quando o MEC instituiu o PAR, inserindo-o em um sistema de informações, 

inaugurou um novo formato de gestão educacional, ao qual os municípios não estavam 

acostumados. Porém, em que pesem as dificuldades de interface entre o SIMEC e os usuários, 

as vantagens estabelecidas com o uso da informática são inúmeras, pois a base de dados se 

tornou totalmente gerenciável a distância, o que, em contrapartida, reduziu as distâncias em 

termos de comunicação entre os entes.  

As estruturas intergovernamental e intragovernamental foram pensadas para facilitar 

a tomada de decisão por meio de um atendimento mais unificado e de indução da demanda. Em 

nível nacional, o PAR proporcionou a celeridade de processos e a possibilidade de se ter um 

panorama nacional de etapas da educação básica. Foi possível detectar ações de sucesso, como 

o caso da correção de fluxo, que proporcionou a institucionalização dessas atividades, mas 

também pontos de obstáculo, como a fragmentação de programas, a existência de ações não 

cumpridas e de ações excessivamente sobrepostas, especialmente na Dimensão de formação de 

professores e profissionais de serviço e apoio escolar. Em nível local, o PAR ainda não alcançou 

seu objetivo de instituir a cultura de planejamento, embora se reconheça que isto é um processo 

lento. De toda sorte, observa-se uma transição iniciada nesse sentido. Sobre a conciliação das 

diferenças políticas, ao instituir um mecanismo padrão e informatizado para todos os entes, 

alcançou resultados positivos no sentido do enfraquecimento da tradição política existente para 

a concessão de assistência a projetos na área da educação.  

Mas o PAR, em se tratando da qualidade da análise de informações, deixa a desejar 

quando o MEC não acompanha os resultados das ações nele contidas, causando uma grave 

ruptura no tocante à avaliação de políticas públicas. E ainda, em termos de resposta aos entes, 

a União decide por estabelecer um limite para a convergência das ações do PAR: limita-se a 

apenas planejar e executa somente o que quer e, de forma mais agravante, não responde ao 

município porque não atendeu aos pedidos, nem acompanha o que executa. O único indicador 

que o MEC observa como reflexo do PAR é o Ideb, porém essa é uma avaliação muito limitada 

da gestão educacional.  

b) coordenar as políticas federais e de unidades constituintes em áreas onde a 

competência é compartilhada ou complementar. 
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A convergência entre as competências privativas, comuns e concorrentes, previstas na 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), bem como a fixação de leis complementares para 

regulamentar o regime de colaboração já evidencia uma lacuna na base legal da área da 

educação. Em termos práticos, porém, o PAR fortalece o papel de coordenação federativa do 

MEC, pois este estabelece, no âmbito das relações verticais, estratégias hierárquicas para 

coordenar as iniciativas inseridas no PAR. Há, por um lado, bases de convergência delimitadas, 

em que o município é responsável por participar de programas planejados pelo Governo 

Federal, muitas vezes para cumprir a legislação nacional. Por outro lado, na ânsia por 

oportunidades, o ente local adere a tudo quanto puder, para visualizar o acesso a mais recursos 

federais. Por isso, o PAR também minimiza a existência de sobreposição de ações e 

interpenetração de áreas de poder entre as instâncias nacional e local, pois imprime a tendência 

de o município incorporar suas atividades ao que está posto no PAR, ainda que, em casos 

pontuais, possam prevalecem as opções políticas próprias. 

 O PAR consubstancia um rol de competências para os entes nacional e local, deixando 

de lado possíveis interações e responsabilidades a serem firmadas entre município e estado. E 

ainda, demonstrou-se que, ao longo do tempo, o MEC foi reduzindo significativamente ações 

de sua responsabilidade, em uma proporção preocupante que caiu da ordem de 86,5%, no 

primeiro ciclo do PAR, para 26,8%, no segundo ciclo, deixando, portanto, o município com a 

maior tarefa de cumprimento dos planos. 

c) alcançar os objetivos federais em áreas de jurisdição da unidade constituinte. 

Esse é um dos objetivos mais concretos do PAR, pois os programas e as ações que nele 

estão são escolhidos pelo Governo Federal, deliberados como prioritários pelo Governo 

Federal, para que os municípios executem, mesmo que, em certa medida, sejam necessárias a 

eles. O PAR visa ao alcance dos objetivos que o MEC estipulou para serem realizados em áreas 

de competência municipal. Contraditoriamente, ainda falta uma melhor clareza no 

compartilhamento do poder, pois os entes não compreendem bem seu papel e, por vezes, 

delegam suas responsabilidades para terceiros, ao invés de serem os protagonistas da gestão do 

PAR. 

Ao se refletir sobre responsabilidades conjuntas, avalia-se que não há um equilíbrio 

adequado entre os interesses de base nacional e os interesses locais, porquanto prevalecem os 

propósitos do MEC para o planejamento da educação do município, representando uma forte 

contradição para o pacto federativo. 
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d) trabalhar em prol de uma abordagem coordenada para a gestão econômica do setor 

público, representado pelo agregado dos setores públicos em todos os níveis. 

O objetivo da eficiência é inerente à abordagem sistêmica da educação. No PAR, essa 

finalidade é traduzida por meio dos Termos de Compromisso e Termos de Convênio, de que 

tratam a Lei do PAR (BRASIL, 2012b). No PAR 2011-2014, o atendimento às demandas da 

educação dos municípios passou por uma mudança para que as compras governamentais 

buscassem a eficiência de gastos públicos, com a adoção de uma única licitação para o 

atendimento de toda a rede educacional brasileira. Porém, esta tese apresenta como limitação o 

fato de não investigar a relação entre a gestão do PAR e uma abordagem completamente 

coordenada, que permitisse a eficiência dos setores públicos em todos os níveis. 

e) acomodar as diferenças entre as unidades constituintes quanto à capacidade 

política e aos recursos financeiros, para o exercício das suas competências 

constitucionais. 

Considerando que um dos principais objetivos do federalismo cooperativo é a 

consideração das diferenças, ou seja, a incorporação das preferências locais nas políticas 

públicas, o PAR fere de forma muito clara esse princípio, pois, no federalismo, as assimetrias 

servem para demostrar que essa forma de organização do Estado foi adotada não para eliminar 

essas assimetrias, mas para incorporá-las às políticas sociais. Nesse sentido, o PAR não agrega 

as especificidades regionais ao seu conteúdo, permanecendo com um desenho engessado. 

A definição de uma estrutura nacional, estabelecida pelo MEC para a gestão 

educacional, não deve minimizar a capacidade administrativa existente nos demais níveis de 

governo. Porém, na distribuição territorial de poder, o PAR atribui ao município a função de 

mero executor, muitas vezes de projetos que não se adequam aos seus interesses, como, por 

exemplo, a construção de unidades escolares que exigem um tipo específico de terreno ou que 

não são apropriadas para determinados climas. 

Partindo do princípio de que o PAR repousa sobre a concepção de união política, 

pressupõe-se que concretizaria o pacto federativo, atingindo, simultaneamente, unidade e 

diversidade, se fosse possível acomodar, preservar e, ainda, promover as identidades locais, 

conforme preceitua Watts (2006). A unidade é importante para manter o foco nas diretrizes e 

bases da educação nacional, mas, como defende Clarke (2007), com mais diversidade, mais 

opções estão disponíveis. A unidade, traduzida como sinônimo de integração nacional, deve ser 

regida pela coordenação federativa do MEC para garantir, por meio da redução das 

heterogeneidades brasileiras, a reunião de todos os entes em prol de um objetivo comum, que é 
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a melhoria da qualidade da educação. E a diversidade, entendida como a manutenção das 

características mais marcantes de cada município, deve ser preservada por meio da autonomia 

local na concepção de iniciativas próprias que reflitam os reais interesses e necessidades da 

população quanto à educação. Juntos, unidade e diversidade, entrelaçadas pelo propósito 

coletivo da educação de qualidade, firmam o caminho mais sólido para a efetivação do regime 

de colaboração. 
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6 A REALIDADE LOCAL: evidenciando limites e possibilidades na gestão do PAR de 

Campina Grande, PB 

 

A descentralização gerada pelo federalismo tem o potencial de trazer melhor 

adequação das políticas públicas às especificidades de cada local, pois a cooperação, ao mesmo 

tempo em que pressupõe a promoção de uma união forte para o desenvolvimento de políticas 

públicas mais uniformes, mantém a autonomia e os interesses próprios de cada região da 

federação. Essa é a natureza do pacto federativo, porém sabe-se que a mera descentralização 

não é garantia de eficiência. Nesse sentido, é preciso investigar em detalhes o PAR de um 

município, nesse caso, o de Campina Grande, com a finalidade de entender se, mesmo 

elaborado em uma estrutura padrão, é possível extrair elementos significativos da realidade 

local.  

Este capítulo tem a finalidade de analisar a elaboração e a execução do PAR no 

município de Campina Grande, nos dois ciclos de sua existência (2007-2010 e 2011-2014), 

buscando compreender qual o caminho percorrido pelo município na gestão do PAR, incluindo 

as relações intergovernamentais estabelecidas para concretizar essa gestão. Ainda, estabelece 

associações entre os achados de campo e os indicadores de pesquisa definidos com base nas 

categorias prévias de análise. 

O texto está organizado em três partes: a primeira concentra-se na caracterização do 

município, enquanto as demais analisam os ciclos do PAR no município de Campina Grande, 

separadamente, visando a um entrelaçamento entre o campo empírico e a teoria. 

 

6.1 Breve caracterização do município   

 

O estado da Paraíba possui 223 municípios totalizando 3.766.528 habitantes em 2010, 

dos quais 75,4% residem na zona urbana e 24,6% estão na zona rural, segundo dados do Censo 

do IBGE, de 2010 (IBGE, 2016), distribuídos segundo a faixa populacional discriminada a 

seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2 – Faixa de população da Paraíba 

 Faixa de população 
Quantidade de 

municípios 
% 

Até 10.000 139 62,3% 
De 10.001 a 20.000 56 25,1% 
De 20.001 a 30.000 15 6,7% 
De 30.001 a 40.000 2 0,9% 
De 40.001 a 50.000 3 1,3% 
De 50.001 a 100.000 5 2,2% 
De 100.001 a 150.000 1 0,4% 
Mais de 250.000 2 0,9% 

TOTAL 223 100,0% 

Fonte: SIMEC (2016). 

O município de Campina Grande está situado na zona urbana, especificamente na 

mesorregião geográfica do agreste paraibano, apresentando uma área de extensão de 594,18 

km² e densidade demográfica de 648,3 hab./km², além de possuir uma localização com certo 

privilégio em relação à distância da capital, distante apenas 124 km. Com população calculada 

de 384.379 habitantes em 2010 e estimada em 407.754, em 2016, a cidade também é 

caracterizada como centro submetropolitano, pois é o segundo município do estado em termos 

de população, estando, juntamente com a capital, presente na faixa de população com mais de 

250.000 habitantes. Além disso, existem atualmente os seguintes Distritos de Campina Grande: 

Catolé de Boa Vista, Galante e São José da Mata. 

Os dados detalhados da população, por faixa etária, podem ser conferidos na Tabela 3, 

por meio da qual se percebe um aumento no total de habitantes, porém mais concentrada e com 

maior regularidade na zona urbana. 

Tabela 3 – População por faixa etária do município de Campina Grande 

(População 
com 

Localização / 
Faixa Etária) 

Ano 
0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

18 a 24 
anos 

25 a 34 
anos 

35 anos 
ou 

mais 
Total % 

Urbana 

2000 25.010 13.573 60.289 22.017 47.696 54.260 114.639 337.484   

2007 20.955 11.644 56.217 19.343 49.450 59.746 133.878 351.233 4,1% 

2010 21.372 10.739 54.399 19.758 48.391 64.462 147.254 366.375 4,3% 

Rural 

2000 1.342 831 3.781 1.305 2.403 2.503 5.682 17.847   

2007 1.076 624 3.230 1.075 2.206 2.494 5.975 16.680 -6,5% 

2010 1.204 575 3.212 1.135 2.299 2.784 6.795 18.004 7,9% 

Total 

2000 26.352 14.404 64.070 23.322 50.099 56.763 120.321 355.331   

2007 22.031 12.268 59.447 20.418 51.656 62.240 139.853 367.913 3,5% 

2010 22.576 11.314 57.611 20.893 50.690 67.246 154.049 384.379 4,5% 
Fonte: IBGE (2016). 
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Os segmentos etários que compreendem todas as faixas de 0 a 34 anos de idade 

registram redução entre os anos de 2000 e 2007, dos residentes na zona rural. Em alguns casos, 

esse quadro se reverte entre os anos de 2007 e 2010, mas o crescimento não se dá de modo 

expressivo, exceto na faixa de 0 a 3 anos. 

Sobre os instrumentos normativos regulamentados pelo município para a área da 

educação, registra-se que Campina Grande configura-se como sistema municipal de ensino 

desde 1999, por meio da Lei Municipal nº 3771, de 14 de dezembro de 1999. Isso significa que, 

regido pelas diretrizes da LDB 9.394/96, o município tem autonomia para atuar com uma gestão 

democrática, conferindo às unidades escolares públicas, que os integram, progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, conforme os artigos 14 e 15 da 

LDB (BRASIL, 1996b). As informações da Secretaria Municipal de Educação (SME) 

confirmam esse direcionamento, pois afirma-se que se dá autonomia às escolas para exercer a 

gestão pedagógica, promovendo encontros pedagógicos para gestores escolares, com o intuito 

de discutir e preparar para o trabalho coletivo na escola. Também organizou as escolas em 

núcleos, descentralizando o trabalho da equipe de técnicos (psicólogo, assistente social, 

coordenador e supervisor escolar) da Secretaria de Educação para as escolas e realiza 

anualmente a Semana Pedagógica como instrumento para reflexão da realidade local e 

planejamento de ações a serem aplicadas no contexto específicos das escolas (SIMEC, 2016). 

Em contrapartida, o primeiro Plano Municipal de Educação do município só foi aprovado em 

2015, revelando que, embora tenham sido instituídos mecanismos formais que garantem a 

autonomia das escolas há bastante tempo, não havia um planejamento da Secretaria Municipal 

de Educação (SME) para toda a rede.  

Em relação à existência de ações conjuntas entre os entes79, o município não recebe 

apoio do Governo do Estado para transporte escolar, alimentação, nem apoio pedagógico 

(material e supervisão), viabilizando demandas dessa natureza com os recursos da cota 

municipal do salário-educação (SIMEC, 2016). Em contrapartida, a SME informou que existem 

tanto programas próprios como em regime de colaboração, especialmente concentrados na 

formação dos professores em exercício na rede, divididos em duas categorias: os que são 

realizados em parceria com instituições privadas e aqueles que foram/estão sendo realizados 

com recursos próprios (SIMEC, 2016, n.p.): 

a) Em parceria com empresas privadas: 

                                                           
79 Estão sendo considerados aqui os dados oficiais cadastrados pelo município no SIMEC quando da realização do 
diagnóstico do PAR 2007-2010. 
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1. Rede Além das Letras – projeto de vinculação privada ao Grupo Gerdal. 

Formação inicial com destaque para o trabalho com a oralidade. É 

desenvolvido na escola e atende aos professores alfabetizadores do 1º ciclo 

de aprendizagem. 

2. Educação por Meio do Esporte – projeto de vinculação privada ao Grupo 

Alpargatas. A ação resgata e valoriza a ação de brincadeiras infantis e 

atividades de esporte, contribuindo para melhorar o rendimento escolar. O 

projeto atende aos professores do 1º ao 4º ciclo. 

b) Programas que foram mantidos com recursos próprios após ter se encerrado a 

vigência programada pelo MEC: 

1. PROFA (Programa de formação de professores alfabetizadores) – o projeto 

atende aos professores alfabetizadores. 

2. GESTAR (Gestão da Aprendizagem) – o projeto atende aos professores da 

1ª fase do Ensino Fundamental. 

3. Projeto Paz nas Escolas – o projeto consegue atender a todos os níveis de 

professores.  

4. Projeto de Educação Socioambiental/Educação de Chico Mendes – o 

projeto atende a todos os níveis de professores. 

Sobre os dados educacionais do município, a evolução do número de escolas que 

ofertam o ensino infantil demonstra que há uma escola da rede federal atuando nesse nível de 

ensino, conforme demonstra o Gráfico 3. Essa unidade de educação infantil é administrada pela 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atendendo a crianças que sejam filhos de 

professores, servidores e alunos de graduação ou pós-graduação da instituição, bem como de 

pessoas da comunidade em geral. Embora essa unidade escolar conste dos cadastros mais 

recentes do Inep, os registros da UFCG indicam que as atividades são ofertadas há mais de 30 

anos, para crianças com faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade, tendo sido beneficiadas mais de 

3 mil crianças (UFGC, 2016).  
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Gráfico 3 – Evolução do número de escolas do ensino infantil em Campina Grande, PB 

 
Fonte: IBGE (2016). 

Sobre as unidades escolares da rede estadual, estas foram transferidas para a gestão 

municipal, cujo processo foi finalizado em 2013, quando todas as escolas de educação infantil 

passaram a ser conduzidas pelo município. Como reflexo esperado, o número de matrículas foi 

sendo reduzido até ser completamente encerrado (Gráfico 4). 

O aumento no número de escolas da rede pública municipal tem reflexo direto no 

número de matrículas. Também se constata que as matrículas das escolas particulares têm 

crescido ao longo dos anos, representando atualmente o maior volume de matrículas do 

município. 

Gráfico 4 – Evolução do número de matrículas do ensino infantil de Campina Grande, PB 

 
Fonte: IBGE (2016). 

Os dados educacionais revelam que existem 50 escolas da rede estadual que ofertam o 

ensino fundamental, enquanto que, ao longo do tempo, a rede municipal sofreu uma leve 

redução no número de escolas (Gráfico 5). Segundo as informações da equipe local de 

acompanhamento do PAR, houve a diminuição do número de unidades escolares da zona rural 
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(de 37 em 2007 para 33 em 2015) as quais foram desativadas por causa da falta de demanda, 

uma vez que os alunos residentes nessa área concluíram o ensino fundamental, mas não 

surgiram novas matrículas. Quando se observam os dados da Tabela 3, percebe-se que, de 

acordo com o Censo de 2010, a população na faixa etária de 6 a 14 anos era de apenas 3.212 

habitantes, tornando compreensível a decisão de desativar algumas unidades escolares. Nesses 

casos, a SME de Campina Grande fará uso do transporte escolar para conduzir possíveis novos 

alunos à escola. 

Gráfico 5 – Evolução do número de escolas do ensino fundamental em Campina Grande, PB 

 
Fonte: IBGE (2016). 

Ao mesmo tempo, percebe-se que a quantidade de escolas privadas vem aumentando 

no município de Campina Grande, significando que a procura por escolas particulares tem 

crescido no município. 

Quando se observa a evolução no número de matrículas por rede de ensino (Gráfico 

6), verifica-se que, embora a rede estadual possua atualmente 50 unidades escolares, há uma 

visível redução no número de matrículas nas mesmas, que tem se concentrado na oferta dos 

anos finais do ensino fundamental. Ao longo do tempo, também se percebe uma redução no 

número de matrículas das escolas públicas da rede municipal e um crescimento da demanda das 

escolas privadas, cujo número ultrapassou, em 2015, a quantidade registrada na rede pública 

municipal. 
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Gráfico 6 – Evolução do número de matrículas do ensino fundamental de Campina Grande, PB 

 
Fonte: IBGE (2016). 

O Plano Municipal de Educação de Campina Grande, em seu diagnóstico, reconhece 

que há uma “redução das matrículas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental nas Redes 

Públicas Municipal e Estadual e um pequeno acréscimo na Rede Privada” (PME, 2015, p. 29), 

no entanto não explica os motivos que levaram a essa redução. Contudo, o secretário de 

educação P5 explicou algumas das razões pelas quais isso tenha ocorrido, a saber: 

A experiência de gestão no Governo do Estado mostrou que, ano a ano, as matrículas 
do Ensino Fundamental I vinham em declínio. O discurso corrente esteve apoiado na 
ideia de que esse recuo se dava em função do último baby boom e dos programas de 
controle de natalidade. De fato, a cada ano, era possível perceber a dificuldade em 
“arrumar turma” para os professores polivalentes (Licenciatura em Pedagogia). Em 
Campina Grande, logo percebi a fragilidade do Censo Escolar e seu incrível impacto 
sobre as decisões administrativas e o financiamento da educação... sem matrícula, sem 
recursos. Então decidi criar a matrícula informatizada, para ter um censo online, em 
tempo real. Montei um grupo de trabalho, contando com a participação direta de 
experts da UFCG. Montamos o sistema. Optei por cruzar nosso banco com o do 
Educacenso, pegamos distorções. As escolas foram premidas a espelharem duas 
realidades: quantidade de alunos e distribuição dos alunos por professor. Logo ficou 
evidente que os alunos estavam minguando e muitos professores sequer formavam 
turmas (P5-SME, 2016). 

Em relação ao nível de ensino da Educação Superior, Campina Grande também é 

conhecida como polo universitário, possuindo três instituições públicas de ensino superior: a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB), e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), além de 14 instituições privadas de ensino 

superior (PME, 2015). 

  Conforme discussão estabelecida em capítulo anterior, o Ideb está inserido no Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, pois, com base em seus indicadores, o MEC 

ofereceu apoio técnico e financeiro aos municípios por meio do PAR. O Ideb é estabelecido em 

uma escala de zero a dez e, segundo o Inep (2016), sintetiza dois conceitos igualmente 
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importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes 

em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a 

Prova Brasil (INEP, 2016). 

Tabela 4 – Evolução do Ideb no município de Campina Grande 

Ano 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

 Ideb 
observado  

 Metas 
Projetadas  

 Ideb 
observado  

 Metas 
Projetadas 

2005 3.1 -- -- -- 

2007 3.3 3.2 2.6 -- 

2009 3.8 3.5 2.9 2.7 

2011 4.2 3.9 2.9 2.9 

2013 4.3 4.2 3.4 3.2 

2015 4.7 4.5 3.7 3.5 

2017 -- 4.8 -- 3.8 

2019 -- 5.1 -- 4.1 

2021 -- 5.4 -- 4.3 

Fonte: Inep (2016). 
 

Como se pode ver por meio da Tabela 4, a série histórica de resultados do Ideb se inicia 

em 2005, a partir de quando foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas. 

A lógica é que cada escola evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o país progrida, 

em termos numéricos, da média nacional 3,8, registrada em 2005, na primeira fase do ensino 

fundamental, para o patamar educacional igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da 

Independência. O município de Campina Grande tem alcançado as metas previstas para cada 

biênio, saindo de um índice 3.1, em 2005, para 4.7 em 2015. No que tange à Prova Brasil, o 

entendimento da SME é que “é necessário serem vivenciados em sala de aula instrumentos 

semelhantes já que todos esses aspectos, dependendo de como sejam vivenciados, interferem 

na aprendizagem e conseqüentemente nos resultados” (SIMEC, 2016, n.p.). 

Sobre o contexto de elaboração do PAR, a gestão do PAR em Campina Grande conta 

com uma peculiaridade, qual seja, o fato de que o município estava sob a gestão do mesmo 

prefeito nos dois ciclos de elaboração do PAR, o qual manteve o dirigente de educação nos dois 

mandatos. Significa dizer que tanto o PAR 2007-2010 como 2011-2014 foram elaborados pelo 

mesmo dirigente, cujo registro é importante para levar à compreensão de que o PAR do 

município esteve, por muito tempo, sob os cuidados do mesmo gestor que não somente elaborou 

o primeiro ciclo, mas também acompanhou sua realização, por meio do monitoramento, como 
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também, antes de deixar o cargo, elaborou o segundo ciclo do PAR, conforme foi discutido na 

apresentação dos resultados da categoria Autonomia, no capítulo anterior. 

Nas eleições de 2012, foi eleito como prefeito Romero Rodrigues Veiga. Em sua 

gestão, a qual se inicia em 2013 e vai até o fim de 2016, estiveram atuando duas secretárias de 

educação, uma no período de janeiro de 2013 a maio de 2014 e outra que atua desde maio de 

2014. Sendo assim, esses gestores passaram a acompanhar o PAR 2011-2014 elaborado pela 

gestão anterior. 

Cabe ressaltar que o contexto de análise relacionado ao município de Campina Grande 

é único, pois, embora alguns dos limites e das possibilidades observados possam ser 

encontrados em outras realidades, o momento em que cada pesquisa é efetivada deve ser 

considerado como singular. Masson (2012, p. 9) explica que “a análise de uma determinada 

política educacional é sempre um recorte, uma singularidade que ganha significado na 

particularidade do momento histórico em que é concebida”. No entanto, ao mesmo tempo em 

que representa uma singularidade, Campina Grande se situa no conjunto do PAR, uma política 

nacional que está contida no Plano de Metas e no PDE, caracterizando esse movimento de 

generalidades e particularidades. 

 

6.2 Sobre o PAR 2007-2010: articulação federativa com responsabilidades 

compartilhadas? 

 

A análise que segue tem o objetivo de apresentar o PAR do município de Campina 

Grande, resgatando informações detalhadas sobre o conteúdo dos planos de ação elaborados. 

Esse resgate foi importante para subsidiar o debate pormenorizado acerca do que está contido 

no entorno da elaboração do PAR. Sendo assim, além de analisar o contexto local, são tecidas 

considerações sobre a estrutura do PAR e dos documentos normativos que lhe dão suporte. 

Para cumprir o propósito estabelecido, a discussão se deu com base:  

a) nas informações disponíveis ao público no site do MEC (PAR – Relatório Público); 

b) no que está posto nos Guias Práticos de Ações 2007 e 2009 como sendo a totalidade 

de programas e subações geradas a partir da pontuação designada para cada 

indicador;  

c) nos manuais de elaboração, monitoramento e acompanhamento das ações 

monitoradas no PAR, divulgados entre 2008 e 2009;  
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d) no Termo de Cooperação Técnica estabelecido entre o MEC e o município de 

Campina Grande, em junho de 2008; 

e) no PAR 2007-2010 de Campina Grande e no módulo de monitoramento, ambos 

armazenados no SIMEC. 

f) nas falas dos entrevistados80. 

De antemão, sobre o contexto de elaboração do PAR 2007-2010 de Campina Grande, 

alguns relatos retratam a compreensão da equipe sobre a importância do PAR: 

Eu não diria que o processo administrativo foi pautado pelo PAR, eu diria que o PAR 
foi uma ferramenta importante para que a gestão corrigisse rumos, planejasse com um 
novo olhar, porque o PAR foi construído pela própria Secretaria, porque os técnicos 
eram da Secretaria, num é? Em parceira com os diretores de escola, então na medida 
em que tava tendo aquele empoderamento da própria secretaria, isso ia impregnando 
na própria gestão, né? Porque não são dois entes separados, porque quem tava 
construindo o PAR era a própria Secretaria, então certamente houve uma tomada de 
decisão no sentido de colocar o PAR como uma ferramenta importante na gestão (P7-
SME, 2016). 

Quem busca melhoria da qualidade da educação tem que realmente se doar de corpo 
e alma e fazer realmente um PAR realmente concreto, né, com essa perspectiva de 
melhoria (P8-EQUIPE_SME, 2016). 

O PAR é uma ponte. O PAR não é a educação, o PAR é uma ponte. A educação quem 
faz são as pessoas que estão no município porque não tem como o Governo fazer 
educação, se nós professores, nós profissionais que trabalhamos nas escolas não 
fizermos a educação, tá acabado... (P9-EQUIPE_SME, 2016). 

O PAR Municipal se constitui como a operacionalização de uma cooperação 

sistematizada entre União e municípios, por meio de ações e subações articuladas a programas 

e ações do MEC, que visam a promover a melhoria da qualidade da educação básica. Por esse 

motivo, é apresentado pelo Governo Federal como proposta de fortalecimento do regime de 

colaboração no país. Em termos de gestão educacional, o Secretário de Educação P7 e o técnico 

P9 possuem o entendimento de que o PAR não a direcionou, mas é uma ferramenta para tal. 

Para o técnico de equipe P8, o PAR tem a melhoria da qualidade como diretriz norteadora, por 

isso deve ser exercido com afinco. Fazer um PAR concreto deve ser entendido como sinônimo 

de realizar um bom diagnóstico, pois este é o elemento central para a elaboração do PAR. A 

percepção dos entrevistados revela-se de significativa relevância, uma vez que “é certo que os 

gestores municipais devem ser chamados a responder politicamente pelo direito a uma educação 

de qualidade para todos e para cada um” (ADRIÃO; GARCIA, 2008, p. 792), ou seja, o 

                                                           
80 A análise desse capítulo não fez muito uso das entrevistas realizadas com os entes União e Estado porque os 
respondentes não lembraram de informações específicas sobre a realidade do município de Campina Grande. 
Ainda, privilegiou-se a escolha das falas do município que fossem mais representativas do contexto histórico da 
vigência do primeiro ciclo do PAR. 
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município é responsável pela educação infantil e ensino fundamental e deve assumir seu papel 

de modo coerente com as necessidades da população. 

Por meio da análise das falas, também foi possível perceber explicações sobre as 

singularidades e as dificuldades vivenciadas no período inicial da elaboração do PAR pelo 

município: 

Primeiro eu montei uma equipe, eu montei uma equipe, com portaria, que era a equipe 
responsável pela implantação do PAR e a operacionalização, e aí eles fizeram toda 
dinâmica de conversar com os diretores, tinham reuniões que eram reuniões coletivas, 
tinham reuniões que eram reuniões individualizadas, então eles fizeram, fizeram seu 
próprio caminhar, o secretário deu as condições e acompanhou, monitorou, avaliou 
junto com elas, mas elas tinham toda a autonomia, né, pra fazer o processo da forma 
mais democrática que elas achassem (P7-SME, 2016). 

Nós tivemos tanta dificuldade que, no início, pra gente se reunir não tinha... não tinha 
internet na sala, não tinha um datashow, não tinha um notebook. Até pra começar foi 
difícil. Foi preciso insistir, eu dizer... se não providenciar esse material não tem como 
trabalhar no PAR. Se você não tiver uma internet... então levou vários meses 
realmente pra gente conseguir até esse material (P8-EQUIPE_SME, 2016). 

Por um lado, o Secretário P7 afirma que foram dadas as condições para que a equipe 

técnica da SME comandasse a elaboração do PAR e, por outro, P8 enaltece as dificuldades 

encontradas pela equipe nesse processo, como a falta de recursos para o desenvolvimento do 

trabalho. Não ficou claro pela fala de P7 se o mesmo estaria se distanciando do ambiente de 

elaboração do PAR, mas suas palavras criam a possibilidade de um entendimento nesse sentido, 

o que seria prejudicial em termos de gestão do PAR. 

Em uma visão inicial sobre o PAR 2007-2010 de Campina Grande, constata-se que, 

dos 52 indicadores que o compõem, mais da metade deles (59,6%) teve avaliação positiva pela 

SME, ou seja, com pontuação 3 ou 4, conforme demonstra o Quadro 12 (a relação completa 

com todos os indicadores avaliados pode ser conferida no Anexo 3). Analisando cada dimensão 

isoladamente, os indicadores relacionados à Dimensão da Gestão Educacional foram avaliados 

positivamente em 80% das questões do diagnóstico. Na Dimensão 2, de Formação de 

Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar, 60% dos indicadores tiveram 

pontuação positiva, contra 40% com pontuação negativa. Já a terceira Dimensão, de Práticas 

Pedagógicas e Avaliação, que possui 8 indicadores, não apresentou item com pontuação 4, 

como também foi avaliado negativamente em 62,5% dos indicadores. Quanto à Dimensão de 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, 57,1% dos itens foram avaliados negativamente, 

enquanto 42,8% foram pontuados de forma positiva. 
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Quadro 12 – Síntese dos indicadores do PAR 2007-2010 de Campina Grande 

Dimensão 
Pontuação 

4 % 3 % 2 % 1 % Total 

1. Gestão Educacional 7 35,0% 9 45,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 

2. Formação de Professores e 
de Profissionais de Serviço e 
Apoio Escolar 

1 10,0% 5 50,0% 1 10,0% 3 30,0% 10 

3. Práticas Pedagógicas e 
Avaliação 

0 0,0% 3 37,5% 3 37,5% 2 25,0% 8 

4. Infraestrutura Física e 
Recursos Pedagógicos 

1 7,1% 5 35,7% 5 35,7% 3 21,4% 14 

Total:  9  22  11  10  52 

 52 indicadores 17,3%   42,3%   21,2%   19,2%   100,0% 

Fonte: SIMEC (2016). 
Nota: dados trabalhados pelo autor. 

Considerando que os indicadores que geraram ações são aqueles avaliados com 

pontuação 1 ou 2, observa-se que 21 indicadores se enquadraram nessa situação. A análise dos 

dados supracitados remete à reflexão de que o município de Campina Grande não percebeu, na 

fase de diagnóstico, a existência de grandes problemas relacionados, em especial, à Gestão 

Educacional e à Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar. A 

inferência que se faz com base nas falas dos entrevistados é que, no município de Campina 

Grande, tanto o PAR não foi considerado como tendo um papel central para a gestão da 

educação municipal, como também, por ser um município de médio porte, já havia uma 

estrutura que permitia o desenvolvimento de políticas locais autônomas, prévias à existência do 

PAR, possibilitando à equipe da SME a sinalização da pontuação positiva. 

Ainda assim, observando que o Ideb do município, no ano de 2007, era de apenas 3,3, 

avalia-se que, possivelmente, o diagnóstico realizado não refletiu fielmente a realidade 

vivenciada pelo município81. Conforme argumentam Souza, D., Alcântara e Vasconcelos 

(2014), essa situação poderia ser reflexo de três suposições: primeiro, de incoerências internas 

relativas aos indicadores e critérios existentes na estrutura do PAR; segundo, de uma 

simplificação da diagnose efetuada pelo município, que, atribuindo pontuações mais elevadas, 

desobrigam-se das ações do PAR que deveriam ser adotadas em face da identificação de 

eventuais deficiências educacionais; terceiro, de uma estratégia para não tornar públicas as 

fragilidades locais, não implicando, também, em maior regulação por parte do Governo Federal. 

Algumas dessas suposições foram discutidas amplamente no capítulo anterior, mas, no caso 

                                                           
81 É preciso destacar que, embora o Ideb de Campina Grande estivesse abaixo da média nacional, este município 
não fez parte da lista dos prioritários da Res. 29/2007. 
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específico de Campina Grande, tem-se o objetivo de buscar detalhes que permitam uma análise 

acurada nesse sentido. 

Na Dimensão 1, Gestão Educacional, os indicadores avaliados negativamente foram: 

1.1.6 – Existência, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), 

desenvolvido com base no Plano Nacional de Educação (PNE); 1.1.7 – Plano de Carreira para 

o Magistério; 1.1.8 – Estágio probatório efetivando os professores e outros profissionais da 

educação e 1.2.2 – Existência de atividades no contraturno. A pontuação, o critério adotado, a 

ação proposta, a unidade de apoio e o programa relacionado à ação podem ser visualizados no 

Quadro 13. Para efetivar as ações dessa Dimensão, existem planos de ação local, bem como 

compartilhados entre o município, o MEC e o FNDE. 

Quadro 13 – Indicadores e ações da Dimensão 1 (Gestão Educacional) – PAR 2007-2010 

1. Gestão Educacional 

1. Gestão Democrática: Articulação e Desenvolviment o dos Sistemas de Ensino 

Indica
dor 

Pontu
ação 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

6 1 

Quando não existe nenhuma forma de 
acompanhamento e avaliação das metas do Plano 
Municipal de Educação (PME), por parte da SME, ou 
previsão de implantação, ou, ainda, quando não existe 
um PME. 

Implantar e/ou 
reestruturar o Plano 
Municipal de Educação. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC – Programa de 
Avaliação do Plano Nacional 
de Educação  
FNDE – Planejamento 
Estratégico da Secretaria 
(PES) 

7 1 Quando não existe plano de carreira. 
Implementar o Plano de 
Carreira para o 
Magistério. 

PM – Prefeitura Municipal  

8 2 

Quando as regras para o estágio probatório de 
professores e demais profissionais da educação não 
estão claras e definidas. Essas regras não são de 
conhecimento nem compreensão de todos. O servidor 
não tem acesso aos relatórios e boletins de avaliação 
de desempenho. As avaliações são realizadas somente 
por membros internos, e não são considerados 
aspectos relacionados à assiduidade, resultado dos 
alunos nas avaliações oficiais, pontualidade, 
participação na elaboração do PP e participação nas 
discussões ou trabalhos pedagógicos. O período de 
estágio probatório não é visto como um momento ideal 
para complementar a formação do professor orientando 
a prática docente e acompanhando o seu 
desenvolvimento. 

Promover a revisão das 
regras para o estágio 
probatório. 

PM – Prefeitura Municipal  

2. Desenvolvimento da Educação Básica: ações que vi sem a sua universalização, à melhoria da qualidade do ensino e 
da aprendizagem, assegurando a equidade nas condiçõ es de acesso e permanência e conclusão na idade ade quada 

Indica
dor 

Pontu
ação Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

2 2 

Quando menos de 50% das escolas da rede oferecem 
atividades no contraturno; contemplam unicamente 
alunos matriculados em uma das etapas do Ensino 
Fundamental; estão ligadas apenas ao lazer e não são 
monitoradas por professores, coordenadores 
pedagógicos ou outros profissionais; também não estão 
contempladas no PME e nos PP. 

Expandir as atividades 
de contraturno nas 
escolas da rede, 
observando a 
articulação das 
atividades com o PP de 
cada escola. 

PM – Prefeitura Municipal  
MEC – Mais Educação/Curso 
de Formação para os 
gestores Municipais e para a 
equipe escolar 
MEC – Mais Educação/Com-
Vida 

     

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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Convém relembrar que, para nortear a elaboração do PAR 2007-2010, existem dois 

documentos intitulados “Guia Prático de Ações” divulgados pelo MEC: um de outubro de 2007 

e outro de novembro de 2009, em decorrência de modificações no provimento dos programas 

atrelados ao PAR, de modo que algumas ações foram incluídas, e outras foram eliminadas. O 

documento do MEC de 2009 explica essas alterações: 

Cabe ressaltar que este Guia foi atualizado em novembro/2009, e, em decorrência das 
atualizações, apresenta ações que podem não aparecer em Planos de Ações 
Articuladas que foram elaborados no Simec antes dessa data. Da mesma forma, há 
ações que estavam nos Planos elaborados antes das últimas atualizações, e que agora 
não estão mais presentes ou foram modificadas, na estrutura atual do PAR no Simec 
(BRASIL, 2009b, p. 2). 

Essa informação é importante para que se possa compreender uma possível ausência 

de ações no PAR de Campina Grande, cuja elaboração foi finalizada pelo então dirigente 

municipal de educação do município, em 16/05/200882.  

Como resultado da observância do Termo de Cooperação Técnica gerado para o PAR 

2007-2010 de Campina Grande, constatou-se que foram quatro as subações em que o MEC se 

compromete a prestar assistência ao município na Dimensão da Gestão Educacional, dispostas 

na Figura 19. Assim, por questões de delimitação de espaço/tempo, não serão apresentadas 

todas as subações vinculadas aos planos, mas privilegiou-se a discussão acerca daquelas que 

envolveram alguma articulação entre os entes federados, ou seja, aquelas que fazem parte de 

planos com responsabilidade para o município e para o MEC/FNDE. Isso significa que, dos 

indicadores do Quadro 13, diagnosticados pelo município com critério 1 ou 2, existem alguns 

que não geraram subação com cooperação técnica, ou seja, o plano de ação existe, mas ficou 

sob a responsabilidade apenas do ente federado local, o município. Nesses casos, são eles 1.1.7 

(Plano de Carreira para o Magistério) e 1.1.8 (Estágio probatório), estando a unidade de apoio 

identificada apenas como Prefeitura Municipal (PM).  

Figura 19 – Cooperação Técnica entre MEC e Campina Grande – PAR 2007-2010 – Dimensão 1 

Subações do indicador 1.1.6: 
▪ Capacitar 4 servidores da SME, para formação dos 
demais servidores da SME, pelo Programa Nacional 
de Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos 
Planos Decenais Correspondentes. 
▪ Capacitar 2 servidores da SME, para formação dos 
demais servidores da SME, pelo Programa PES – 
Planejamento Estratégico da Secretaria. 

Subações do indicador 1.2.2: 
▪ Disponibilizar 1 kit de material instrucional, 
para qualificação da equipe da SME, pelo 
SECAD – Programa Mais Educação (kit 
instrucional). 
▪ Atender 3 unidades escolares pelo Programa 
SECAD – Com-vida (Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola). 

Fonte: PAR PÚBLICO (2016). 

                                                           
82 O PAR do município de Campina Grande teve início com a realização do diagnóstico, o qual foi finalizado em 
05/05/2008. Em seguida, partiu-se para a elaboração dos planos de ação do PAR, sendo essa etapa concluída em 
12/05/2008. Após os ajustes propostos pela equipe técnica do MEC, o PAR foi finalizado em 16/05/2008. 
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No campo da prestação de serviços, essa descentralização vertical das funções 

executivas, para o nível municipal, é característica fundante da administração pública gerencial 

(FERREIRA, E., 2012). Esses, portanto, são os dois tipos de plano de ação existentes no PAR: 

ou com responsabilidades apenas do ente local, o município, ou com responsabilidades 

compartilhadas entre o ente local e o MEC. Na direção de um federalismo cooperativo, essa 

dualidade entre divisão de competências e responsabilidades conjuntas remete a uma 

compreensão mais inclinada no sentido de consentir que esses elementos tendem a materializar 

o regime de colaboração, e, em última análise, de consubstanciar uma articulação entre as 

competências privativas, comuns e concorrentes, previstas na CF de 1988. 

Com referência às mudanças apresentadas entre o Guia Prático de Ações de 2007 e o 

de 2009, este último excluiu as subações relacionadas ao Planejamento Estratégico da 

Secretaria (Programa PES), que previa a capacitação de dois servidores da SME. Ao consultar 

o módulo de monitoramento, constatou-se que a subação correspondente a esse Programa não 

estava disponível, isto é, não foi possível acompanhar sua execução. Isso posto, cabe deduzir, 

de antemão, que o compromisso do MEC em prestar assistência ao município foi quebrado não 

apenas nessa ação, como também em diversas outras. No decorrer da análise das informações, 

é possível perceber que há uma tendência de que essa situação venha a se repetir diversas vezes, 

seja pela exclusão, seja pelo atraso ou não execução de subações.  

Conforme alerta Camini (2010, p. 543), 

Para o equilíbrio da relação intergovernamental em relação ao PAR, o essencial a ser 
preservado é a manutenção da confiança estabelecida entre os entes federados no 
momento da adesão ao Plano de Metas Compromisso, quando esses assumiram e 
pactuaram responsabilidades no propósito de buscar a melhoria da qualidade do 
ensino. A quebra de confiança pelo não cumprimento dos compromissos assumidos, 
especialmente por parte do MEC, como proponente do acordo, pode repercutir 
negativamente sobre os resultados dessa ação. 

Haja vista as responsabilidades assumidas pelo MEC/FNDE, houve atraso na execução 

ou até a não realização das ações de sua responsabilidade nas quatro dimensões do PAR 2007-

2010, afetando a execução das ações locais. Assim, na fase de monitoramento desse ciclo, foi 

comum ocorrer a situação da subação ser sinalizada com o indicativo de “não iniciada”, 

revelando que o município não recebeu a assistência técnica do MEC. Como já foi visto que os 

entrevistados enfatizaram a existência de compromissos não assumidos, fragilidades no sentido 

da resposta aos pedidos e também a inexistência de um acompanhamento das ações, o regime 

de colaboração, nesses quesitos e nos exemplos que se seguirão, tornou-se enfraquecido.  

Por exemplo, consultando-se o monitoramento da subação relativa ao Programa Mais 

Educação (indicador 1.2.2), o que consta no espaço destinado às observações do município é 
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que “O MEC não enviou kit informativo, nem houve informação e/ou definição de data para 

implantação do PROGRAMA. Mesmo assim, o programa foi implantado na Rede Municipal 

no ano de 2009, onde algumas escolas passaram a fazer parte do PROGRAMA” (SIMEC, 2016, 

n.p.). Em outro espaço, consta que “A SME só começou a implantar o Programa MAIS 

EDUCAÇÃO no ano de 2010, quando foi incluída pelo MEC neste programa” (SIMEC, 2016, 

n.p.), embora a previsão tivesse sido para o segundo semestre de 2008. Quando se analisou a 

rede semântica da categoria Cooperação, apresentou-se a fala do entrevistado P7-SME, 

afirmando que o não recebimento de apoio do MEC em algumas ações desestimulou um pouco 

a equipe de Campina Grande. Que tipo de inferência é possível fazer a partir desses relatos? 

Ainda que não se esteja analisando especificamente as Dimensões do PAR, avalia-se que os 

atrasos e a não execução de ações trazem possíveis repercussões para a manutenção da relação 

de confiança entre os entes, pois, conforme também problematiza Camini (2009), se as 

expectativas geradas a partir do lançamento do PAR, em 2007, não são atingidas porque o 

tempo vai passando, e as ações não acontecem, então, a confiança é abalada.  

Na Dimensão 2, Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio 

Escolar, os indicadores que desencadearam a formação de planos de ação, conforme expõe o 

Quadro 14, foram: 2.2.3 – Existência e implementação de políticas para a formação continuada 

de professores, que visem à melhoria da qualidade de aprendizagem de todos os componentes 

curriculares, nos anos/séries finais do Ensino Fundamental; 2.3.1 – Qualificação dos 

professores que atuam em educação especial, escolas do campo, comunidades quilombolas ou 

indígenas; 2.4.1 – Existência e implementação de políticas para a formação inicial e continuada 

de professores, visando ao cumprimento da Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003; 2.5.1 – Grau 

de participação dos profissionais de serviços e apoio escolar em programas de qualificação 

específicos. Nessa Dimensão, constata-se que os planos de ação estão relacionados ao 

envolvimento do município com o FNDE, mas também com diversos setores/secretarias do 

MEC, tais como SEB, SECAD e SEED e instituições como a UAB.  
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Quadro 14 – Indicadores e ações da Dimensão 2 (Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e 
Apoio Escolar) – PAR 2007-2010 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Se rviços e Apoio Escolar 

2. Formação Continuada de Professores da Educação B ásica 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

3 1 

Quando não existem políticas 
voltadas para a formação continuada 
dos professores que atuam nos 
anos/séries finais do Ensino 
Fundamental, visando à melhoria da 
qualidade de aprendizagem de todos 
os componentes curriculares. 

Formular e implementar políticas voltadas 
para a formação continuada dos 
professores que atuam nos anos / séries 
finais do ensino fundamental, visando 
integralmente à melhoria da qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e 
matemática, considerando, também, as 
especificidades das escolas do campo, 
além das seguintes áreas temáticas: 
educação ambiental, educação para os 
direitos humanos, educação integral e 
integrada. 

PM – Prefeitura Municipal  
MEC – UAB / SECAD 
MEC – SECAD – Campo 
MEC – UAB – Formação para a 
diversidade  
FNDE – Programa de Gestão da 
Aprendizagem Escolar (Gestar II) 
MEC – Rede de Formação/ 
Aperfeiçoamento/Especialização 

3. Formação de Professores da Educação Básica para atuação em educação especial, escolas do campo, com unidades 
quilombolas ou indígenas. 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

1 2 

Quando menos de 50% dos 
professores que atuam em 
educação especial, escolas do 
campo, comunidades quilombolas 
ou indígenas participam ou 
participaram de cursos com 
formação específica para atuação 
nestas modalidades. 

Promover programas de formação e 
habilitação específica para professores 
que atuam em educação especial, nas 
escolas do campo, nas comunidades 
quilombolas e nas indígenas, e que 
contemplem também as temáticas: 
educação ambiental, educação para os 
direitos humanos, educação integral e 
integrada. 

PM – Prefeitura Municipal  
MEC – Rede de 
Formação/Aperfeiçoamento para 
professores da educação 
especial, das escolas do campo, 
das comunidades quilombolas e 
das comunidades indígenas 
FNDE – Escola Ativa 
MEC/SECAD/IES – Cultura Afro 
MEC/SEED – TV Escola 
 

4. Formação inicial e continuada de professores da Educação Básica para cumprimento da Lei 10.639/03 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

1 1 

Quando não existem políticas 
voltadas para a formação inicial e 
continuada dos professores, visando 
ao cumprimento da Lei 10.639/03. 

Desenvolver plano de formação 
continuada de professores da educação 
básica visando ao cumprimento da Lei 
10.639/03. 

PM – Prefeitura Municipal  
MEC – UAB/ Curso de formação 
continuada em História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana 
MEC/SECAD/IES – UNIAFRO 
 

5. Formação do Profissional de Serviços e apoio Esc olar 

Indic
ador 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

1 1 

Quando menos de 10% das escolas 
da rede possuem pelo menos 1 
profissional de serviço e apoio 
escolar que participa ou participou 
de programas de qualificação, 
voltados para gestão escolar. 

Promover a participação dos profissionais 
de serviço e apoio escolar em programas 
de formação inicial e continuada. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/SEB – Profuncionário 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

Após diagnosticar que não havia necessidade de prover os professores da rede 

municipal de formação inicial, pois a maioria que atua na educação infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental já a possui de forma satisfatória, como também 100% dos professores 

que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental possuem a formação adequada83, a grande 

                                                           
83 Dimensão 2, Área 1, Indicadores 1, 2 e 3, todos pontuados com critério 3 – Quando 50% ou mais dos professores 
que atuam nas creches, pré-escola e nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, sucessivamente, possuem a 
formação inicial adequada e Dimensão 2, Área 1, Indicador 4, pontuado com critério 4 – Quando todos os 
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maioria das ações de formação de professores ficou concentrada no indicador 2.2.3, ou seja, na 

formação continuada para os professores da Educação Básica, conforme demonstra a Figura 

20.  

Figura 20 – Cooperação Técnica entre MEC e Campina Grande – PAR 2007-2010 – Dimensão 2 

Subações do indicador 2.2.3: 
▪ Disponibilizar 1 kit de material para capacitação 
de professores, especifico da Educação no Campo, 
pela SECAD – Formação para Diversidade. 
▪ Capacitar 200 professores dos anos/séries finais 
do ensino fundamental, em curso de formação 
continuada em temas da diversidade, pela SECAD 
– Formação para Diversidade – Educação 
Ambiental. 
▪ Capacitar 100 professores dos anos/séries finais 
do ensino fundamental, em curso de formação 
continuada em temas da diversidade, pela SECAD 
– Formação para Diversidade – Gênero e 
Diversidade. 
▪ Capacitar 50 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de formação 
continuada em temas da diversidade, pela SECAD 
– Formação para Diversidade – Educação Integral e 
Integrada e Educação para a Diversidade e 
Cidadania. 
▪ Capacitar 52 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de formação 
continuada em Matemática e Língua Portuguesa, 
pelo Gestar II – Programa de Gestão e 
Aprendizagem Escolar. 
▪ Capacitar 20 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação 
Básica – Aperfeiçoamento em Alfabetização e 
Linguagem e em Artes e Educação Física. 
▪ Capacitar 30 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de aperfeiçoamento 
na área de Educação Matemática e Científica, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica. 
▪ Capacitar 25 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de aperfeiçoamento 
na área de ensino de Ciências Humanas e Sociais, 
pela Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica. 

▪ Capacitar 30 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de especialização, 
pela UAB – Universidade Aberta do Brasil, na área 
de Alfabetização e Linguagem e na área de Artes e 
Educação Física. 
▪ Capacitar 20 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de especialização na 
área de Educação Matemática e Científica, pela 
UAB – Universidade Aberta do Brasil. 
▪ Capacitar 25 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de especialização na 
área de Ciências Humanas e Sociais, pela UAB – 
Universidade Aberta do Brasil. 
▪ Capacitar 100 professores dos anos/séries finais do 
ensino fundamental, em curso de especialização em 
temas da diversidade, pela SECAD – Formação para 
Diversidade. 
 
Subações do indicador 2.4.1: 
▪ Capacitar 100 professores em História e Cultura 
Afro-brasileira e Africana, pela SECAD – Formação 
para Diversidade – Educação das Relações Étnico-
raciais. 
▪ Disponibilizar 100 kits de material para suporte ao 
processo didático de implantação da Lei 10.639/03, 
pela SECAD – Formação para Diversidade – 
Educação das Relações Étnico-raciais. 
 
Subações do indicador 2.5.1: 
▪ Qualificar 149 funcionários de serviço e apoio 
escolar, pelo Profuncionário – 3 Cursos Técnicos de 
Formação para os Funcionários da Educação em 
Gestão Escolar, Multimeios Didáticos, Meio 
Ambiente e Manutenção e Infraestrutura Escolar. 
▪ Qualificar 150 funcionários de serviço e apoio 
escolar, pelo Profuncionário – Curso Técnico de 
Formação para os Funcionários da Educação 
(Alimentação Escolar). 

Fonte: PAR PÚBLICO (2016). 

A fala do Secretário P7 retrata essa circunstância: 

Campina Grande sempre teve uma situação, do ponto de vista da formação inicial dos 
professores, diferenciada da realidade do Estado né? A gente sempre teve um 
quantitativo de professores, a grande maioria com formação inicial de Licenciatura, 
então a gente não tinha o problema que os outros municípios tinham da presença de 

                                                           

professores da rede que atuam nos anos/séries finais do Ensino Fundamental possuem formação superior na área/ 
disciplina de atuação. Para ver a lista completa de indicadores do PAR 2007-2010 de Campina Grande, consultar 
o Anexo 3. 
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professores leigos ou professores sem formação inicial. Campina Grande sempre teve 
uma posição diferenciada, então, o que foi que aconteceu, quando a gente foi fazer o 
diagnóstico constatando esta realidade, que nós tínhamos um quantitativo 
diferenciado, a gente ia pedir recurso pra quê? Para formação continuada, não é? E aí, 
efetivamente, cabia ao Ministério definir se aquilo era uma política prioritária para a 
liberação de recurso ou não (P7-SME, 2016). 

Quando se analisa o atendimento dos pedidos feitos pelo município, verifica-se que, 

na execução das ações dessa Dimensão, ocorreram as seguintes situações: a) o MEC não 

realizou a subação nem explicou por qual motivo, b) a formação, que foi solicitada para o 

primeiro semestre de 2009, só foi iniciada no segundo semestre de 2010 ou primeiro semestre 

de 2011, ainda em condições primárias de processo seletivo. Sobre os reflexos desses 

compromissos não cumpridos nas relações intergovernamentais entre a SME e o MEC, na visão 

do Secretário P7-SME (2016), “Mas assim, a equipe acolhia a decisão do MEC não ficava 

satisfeita, mas também, assim... Não abalou a confiança porque aquilo ali estava no conjunto, 

é, como a gente diz, no conjunto da obra, né?”. 

Na discussão do capítulo anterior, na categoria da Autonomia, foi relatado que o 

município de Campina Grande, em alguns casos, realizou a formação continuada com recursos 

próprios. Isso se confirma com os seguintes episódios: o município firmou parceria com outras 

instituições, como é o caso da formação sobre Gênero e Diversidade, que estava prevista para 

100 professores, mas, não tendo sido executada pelo MEC, a SME de Campina Grande fez 

parceria com a UFPB para capacitar 40 professores. Outros exemplos são os cursos nas áreas 

de Artes e Educação Física, não ofertados pelo MEC, mas realizados pela SME em parceria 

com o Instituto Alpargatas (Educação Física) e UFCG (Artes). Isso reflete, no campo da 

autonomia, em uma perspectiva de autogoverno (MARTINS, 2011), como também na 

capacidade de o município tomar decisões próprias (ELAZAR, 2011), procurando encontrar 

soluções locais para as questões não resolvidas pelo ente nacional. Talvez essa seja uma 

resposta para o fato de o município considerar que a formação continuada estava “no conjunto 

da obra”: tanto porque já possuía uma posição mais positiva quanto à formação inicial dos 

professores, quanto por apresentar condições próprias para suprir a falta da assistência do MEC 

para as formações continuadas. 

Mas também, cabe destacar que todos os planos de ação da área 2 preveem a 

elaboração, por parte do município, de um plano de formação continuada de professores da 

educação básica, executado por meio de um mapeamento que contém dados sobre a formação 

dos profissionais da rede e a demanda específica por formação, bem como um plano de 

formação continuada dos profissionais de serviço e apoio escolar das escolas da rede, com os 

mesmos dados, porém o município não elaborou nenhum dos mapeamentos planejados. 
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Significa dizer que a subação que antecede a assistência técnica prevista pelo MEC para 

formação, em termos locais, não foi cumprida. Conforme consta no Guia Prático de Ações e no 

Guia de Acompanhamento das Ações Monitoradas no PAR dos municípios: 

Para que o município consolide seu plano de formação de professores e demais 
profissionais da Educação, a secretaria de educação precisa identificar seus 
professores e a necessidade de formação de cada um, considerando a sua atuação 
dentro da rede [...]. Assim, é importante que essa seja a primeira subação a ser 
executada pelo município na dimensão 2, para implantar o seu plano de formação de 
professores (BRASIL, 2009b, p. 34). 
 
A Dimensão 2 apresenta, predominantemente, subações de formação de professores e 
funcionários. No entanto, inicialmente os indicadores apresentam subações que 
solicitam a elaboração de um plano de formação, ou seja, para que o MEC destine 
vagas ao município em seus cursos de formação inicial e continuada, a SME precisará 
fornecer o nome de cada profissional e sua formação, para que o Ministério possa 
organizar as turmas. Assim, a primeira subação a ser implementada pelo município 
deverá ser obrigatoriamente aquela que se refere ao plano de formação, ou seja, o real 
mapeamento das necessidades de formação. Além do PAR, o MEC disponibilizou em 
2009, a Plataforma Freire, a qual responde pela real demanda da formação inicial de 
professores das redes municipais e estaduais (BRASIL, 2009c, p. 12). 

Concorda-se com Adrião e Garcia (2008, p. 791) quando afirmam que, embora as 

“possíveis sanções aos governos locais que não alcancem as metas previstas no convênio ainda 

não tenham sido totalmente explicitadas, depreende-se que a continuidade de transferências de 

recursos é vinculada à capacidade de os gestores implementarem com sucesso as medidas”. Em 

contrapartida, apesar de a SME não ter monitorado a subação informando que fez o 

mapeamento por meio de uma planilha eletrônica, sabe-se que tal fato não impediria o MEC de 

ofertar as formações, uma vez que o cadastro dos professores que iriam participar dos cursos 

acabou sendo feito por meio da Plataforma Freire84. Nesse sentido, observa-se que esse 

mapeamento se caracterizou como uma ação sobreposta ao cadastro da Plataforma Freire, 

remetendo a áreas de sobreposição e interpenetração, conforme preceitua Watts (2006). Apesar 

de estarem previstas essas possibilidades de sobreposição e interpenetração, avalia-se que, no 

caso em tela, representou uma fragilidade em termos de articulação federativa, uma vez que 

                                                           
84 A Plataforma Freire é um sistema, criado pelo Ministério da Educação, que coloca em prática o Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica, no âmbito do Decreto nº 6.755, de janeiro de 2009, que instituiu 
a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de 
organizar, em regime de colaboração da União com os estados, Distrito Federal e municípios, a formação inicial e 
continuada desses profissionais. Destinando-se aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e 
municipais sem formação adequada à LDB, o professor inscreve-se nos cursos, mas também mantém seu currículo 
cadastrado e atualizado. A partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas IES públicas, as 
secretarias estaduais e municipais de educação terão na Plataforma Freire um instrumento de planejamento 
estratégico capaz de adequar a oferta das IES públicas à demanda dos professores e às necessidades reais das 
escolas de suas redes. A partir desse planejamento estratégico, as pré-inscrições são submetidas às IES públicas, 
que procederão à inscrição dos professores nos cursos oferecidos (BRASIL, 2009c). 
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gerou eventuais duplicidades e/ou ambiguidades na gestão da informação, como já foi discutido 

na rede semântica da categoria Cooperação. Deveria haver algum tipo de vínculo entre os 

programas, de modo que fosse possível saber se a subação foi realizada por parte do município 

na Plataforma Freire, desencadeando a iniciativa do MEC em promover a formação. Como não 

há, recai no estado de incertezas sobre a eficácia dos planos. Na verdade, a Dimensão 2 do PAR 

é aquela que apresentou os resultados mais expressivos no tocante à sobreposição e à 

interpenetração. 

Percebe-se também que houve dificuldade de entendimento da equipe da SME de 

Campina Grande sobre o provimento de programas por meio do PAR, pois, quando o município 

pontuou o indicador 2.2.3 (formação continuada de professores) com o critério 1, foi 

contemplado também com o programa Gestar II, porém já dispunha desse programa desde 

2004. A equipe não foi esclarecida sobre essa oferta, se teria havido alguma mudança na 

programação dos cursos do Gestar II ou se seria o mesmo de 2004. Logo, isso acarretou certa 

confusão no monitoramento da execução, pois, previsto para ter início em janeiro de 2009, ora 

o município informa que já executa o programa (situação: em andamento nos semestres 

1º/2009, 2º/2009 e 2º/2010) – “A SME dispõe de formadoras do PROGRAMA GESTAR II 

desde o ano de 2004, disponibilizando anualmente as formações junto aos professores da rede” 

(SIMEC, 2016, n.p.) – ora sinaliza que não recebeu comunicado do MEC sobre o assunto 

(status: não iniciado no semestre 1º/2010): 

O MEC não disponibilizou recursos materiais ou humanos para a execução do curso. 
Entretanto, a SME continua desenvolvendo anualmente formação continuada em 
matemática - GESTAR II, através de professor formador da própria SME (que recebeu 
formação do MEC em 2004) - (SIMEC, 2016, n.p.).  

De acordo com a fala do Secretário P7-SME (2016), “o GESTAR já era uma política 

desenvolvida na gestão anterior. O que nós fizemos foi aprimorar um pouco, não é? Mas ele já 

era uma política de formação que vinha da gestão anterior”. Tal situação remonta para a ideia 

de que a comunicação entre a SME e o MEC não se deu de forma adequada, pois o histórico do 

monitoramento aponta que a subação estava em andamento nos semestres 1º/2009 e 2º/2009, 

mas, repentinamente, passou para a condição de não iniciada no primeiro semestre de 2010, 

revelando uma inconsistência na execução do programa. Tal inconsistência pode residir tanto 

no entendimento da SME sobre o que deveria realmente ser indicado no status da subação, 

quanto na execução do programa propriamente dito. São essas as possibilidades de análise que 

podem ser delineadas nesse quesito: primeiro, uma diagnose mal realizada pelo município; 

segundo, uma má interpretação do município sobre o significado dos critérios de pontuação; 

terceiro, na hipótese de que o diagnóstico tenha refletido fielmente a realidade local, o 
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desinteresse do município pela proposta de assistência técnica para o programa citado. Em 

qualquer dessas inferências, entretanto, percebe-se uma debilidade de coordenação federativa 

por parte do MEC e, possivelmente, um distanciamento do dirigente municipal de educação da 

função de acompanhamento do PAR. 

O fato é que, em termos de acompanhamento, nenhuma atitude foi tomada por parte 

do MEC para corrigir essa distorção, implicando em uma caracterização da tomada de decisão 

com baixo grau de compartilhamento de informações (CAMERON, 2001). Não se sabe se a 

SME foi comunicada sobre programas que já existiam antes do PAR, mas, como já foi discutido 

antes, o MEC não monitorou as ações do PAR, então, esse tipo de contradição acaba se tornando 

previsível. Em resumo, foram planejados nove cursos de aperfeiçoamento para os professores 

da rede, via assistência técnica do MEC, mas nenhum foi ofertado conforme previsto. 

Concomitantemente, dos cinco cursos de Especialização demandados, nenhum foi realizado. 

Sobre o indicador 2.3.1 (qualificação dos professores que atuam em educação especial, 

escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas), destaca-se que, ao consultar o PAR 

Público, disponível no site do FNDE, consta que a este indicador foi atribuída a pontuação 2, o 

que culminaria com a elaboração de um plano de ação, conforme já exposto no Quadro 14. No 

entanto, analisando o Termo de Cooperação Técnica, vê-se que não há plano de ação para esse 

indicador. Paralelamente, ao consultar o SIMEC, consta a seguinte observação no indicador, 

sem identificação de autoria: “Mudamos a pontuação de 3 para 2 para que a SEESP pudesse 

criar a subação de Programa Educação Inclusiva” (SIMEC, 2016, n.p.), ou seja, não se sabe se 

a mudança foi implantada pelo MEC ou pela SME, mas constata-se sua realização após a 

assinatura do Termo. Mesmo assim, se esse plano de ação existe, não está disponível para 

visualização no módulo de monitoramento, portanto, não se sabe se alguma iniciativa em 

relação ao mesmo foi executada. Vislumbrando uma visão otimista sobre o caso, poderia se 

pensar que, em termos do compartilhamento de poder para o provimento de políticas sociais 

(PIERSON, 1995), não foram fixadas estruturas institucionais com alta rigidez e complexidade, 

pois, se assim o fosse, não haveria flexibilidade para ocorrer esse tipo de alteração após ter sido 

divulgado o Termo de Cooperação Técnica. 

No que se refere ao plano de ação do indicador 2.4.1 (políticas para a formação inicial 

e continuada de professores, visando ao cumprimento da Lei 10.639), a SME não informa se 

recebeu os kits, mas menciona que a formação não foi disponibilizada. E, com relação ao 

indicador 2.5.1 (qualificação dos profissionais de serviços e apoio escolar), em todos os 

semestres de 2009 até 2011, a SME informou que aguardava o contato do MEC para qualificar 

os profissionais de serviço e apoio escolar no programa Profuncionário, isto é, o programa não 
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foi executado, acarretando, conforme já discutido, repercussões sobre as relações 

intergovernamentais, como o estremecimento da confiabilidade entre os entes. 

Na Dimensão 3, Práticas Pedagógicas e Avaliação, os indicadores que geraram 

subações, expostos no Quadro 15, foram: 3.1.1 – Presença de coordenadores ou supervisores 

pedagógicos nas escolas; 3.1.4 – Existência de programas de incentivo à leitura, para o 

professor e o aluno; 3.2.1 – Formas de avaliação da aprendizagem dos alunos; 3.2.2 – Utilização 

do tempo para assistência individual/coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de 

aprendizagem; 3.2.4 – Política específica de correção de fluxo. Nessa Dimensão, a articulação 

das ações contempla o município, FNDE e MEC por meio das secretarias SEB, SECAD e 

SEESP. 

Quadro 15 – Indicadores e ações da Dimensão 3 (Práticas Pedagógicas e Avaliação) – PAR 2007-2010 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 

1. Elaboração e Organização das práticas pedagógica s 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 
Programa 

1 2 

Quando existem coordenadores ou 
supervisores pedagógicos lotados na 
SME, os quais apenas realizam visitas 
esporádicas às escolas. 

Implementar um sistema de supervisão da 
Rede Escolar. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Microplanejamento 
MEC/SEB – Rede de 
Formação/ Cursos para 
coordenadores e/ou 
supervisores pedagógicos. 

4 2 

Quando existem, em menos de 50% das 
escolas da rede, programas de incentivo 
à leitura em apenas uma etapa de 
ensino, para o professor e o aluno. 

Expandir os programas de incentivo à 
leitura a todas as escolas, em especial, 
apoio pedagógico às escolas do campo 
que atendem a Educação Infantil e os 
anos iniciais do EF (classes 
multisseriadas). 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/SEB – Programa de 
Incentivo à Leitura 

2. Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo par a assistência individual/coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem. 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 
Programa 

1 2 

Quando os professores geram o 
conceito final considerando somente os 
elementos informativos; os elementos 
formativos são, por vezes, utilizados em 
atividades interdisciplinares; não há 
estímulo à autoavaliação, e são raras as 
atividades interdisciplinares. 

Incluir, como componente da política 
educacional, o estímulo à autoavaliação e 
às práticas interdisciplinares. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC – Secad/Mais 
Educação 
MEC/SEB – Rede de 
Formação 

2 1 

Quando a escola não oferece tempo 
para assistência individual e/ou coletiva 
aos alunos que apresentam dificuldade 
de aprendizagem. 

Orientar as escolas a incluírem no PP 
oferta do tempo para assistência individual 
e/ou coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem durante o 
ano letivo, e tempo de atendimento 
educacional especializado dos alunos com 
deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento ou altas habilidades/ 
superdotação. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/SEESP – Programa de 
Implantação de Recursos 
Multifuncionais e Formação 
Continuada 

4 1 Quando não existem políticas definidas 
para correção de fluxo. 

Definir e implementar políticas para 
correção de fluxo. 

PM – Prefeitura Municipal 
SEB – Guia de Tecnologias 
Educacionais – Programa de 
Correção de Fluxo Escolar 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

É importante registrar que o Manual de Elaboração do PAR traz a seguinte afirmação: 

“O PAR é analisado e é gerado um Termo de Cooperação Técnica que será assinado pelo 
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prefeito do município. Nesse Termo de Cooperação Técnica estão as ações de assistência 

técnica que serão implementadas pelo Ministério da Educação no município até 2011” 

(BRASIL, 2008b, p. 17, grifo nosso). No entanto, ao longo desta pesquisa, tem-se demonstrado 

que tal cooperação, tão expressa em torno do federalismo cooperativo e esperada como garantia 

do regime de colaboração, não veio sendo efetivada nos planos de ação. Na verdade, deixaram 

de considerar as preferências locais, ou seja, os interesses das unidades constituintes para o 

provimento das políticas sociais (PIERSON, 1995). E, embora o PAR tenha estabelecido 

estruturas e processos formais que canalizaram a atividade intergovernamental (CAMERON, 

2001), entre a União e o município, na prática, tais estruturas não foram legitimadoras do pacto 

federativo preconizado na CF de 1998. 

Essa afirmação é veemente porque, na Dimensão 3, repetem-se diversos compromissos 

não cumpridos: subações dos indicadores 3.1.1 e 3.2.1, expostas na Figura 21.  

Figura 21 – Cooperação Técnica entre MEC e Campina Grande – PAR 2007-2010 – Dimensão 3 

Subações do indicador 3.1.1: 
▪ Construir, juntamente com a SME, 1 
documento com propostas de reordenamento 
de rede, pelo Microplanejamento Educacional. 
▪ Capacitar 149 professores para a função de 
supervisão e/ou coordenação pedagógica, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica – 
Aperfeiçoamento – Coordenadores e 
Supervisores Pedagógicos. 
 
Subações do indicador 3.2.1: 
▪ Capacitar 135 professores em curso de 
formação continuada, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da  

Educação Básica – Aperfeiçoamento – Currículo e 
Avaliação. 
 
Subações do indicador 3.2.2: 
▪ Capacitar 12 professores para atendimento aos 
alunos com dificuldades de aprendizagem, com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 
ou altas habilidades/superdotação, pela SEESP – 
Programa de Formação Continuada. 
 
Subações do indicador 3.2.4: 
▪ Atender 8000 alunos do ensino fundamental, em 
programa específico de correção de fluxo escolar, 
por meio de tecnologia pré-qualificada no Guia de 
Tecnologias Educacionais. 

Fonte: PAR PÚBLICO (2016). 

Outra ocorrência peculiar refere-se ao fato de que o indicador 3.1.4 (Existência de 

programas de incentivo à leitura, para o professor e o aluno) prevê, no Guia Prático de Ações 

(versões de 2007 e 2009), uma subação de assistência técnica do MEC para o Programa de 

Incentivo à Leitura, porém, o plano de ação vinculado a esse indicador está sob a 

responsabilidade exclusiva do município, não aparecendo compromisso conjunto, nem no 

Termo de Cooperação Técnica, nem no SIMEC. A informação que consta no Guia é que seriam 

enviados kits de material da Política de Formação de Leitores, sendo esta uma “ação de 

cobertura universal do MEC” (BRASIL, 2009b, p. 54), portanto, esperava-se que tal subação 

estivesse no PAR, para que houvesse uma comunicação entre os entes no sentido de 

acompanhamento do programa. Para cumprir sua responsabilidade, o município informa que  
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Além dos programas de incentivo à leitura implementados nas escolas instituídos pela 
parceria com o Instituto Alpargatas/Camargo Correia (Jornal Escolar, Pro-Biblioteca, 
SGI); Rede Além das Letras (Avisa lá!); Instituto C&A (Pra lá pra cá!), a SME 
estabeleceu uma parceria com a Universidade Federal de Campina através do Curso 
Mediadores de Leitura (Formação de Mediadores de Leitura I) com início previsto 
para o 1° semestre de 2011 (SIMEC, 2016, n.p.). 

A partir dessa constatação, é possível destacar que o PAR não trouxe algo novo no 

tocante ao tema “incentivo à leitura”, pois percebe-se que o município de Campina Grande já 

havia firmado parcerias nesse sentido. Adicionalmente, preconiza-se que o município manteve 

sua integridade política, pois, ao manter opções próprias no tocante às políticas públicas 

(ELAZAR, 2011), buscou efetivar sua autonomia no cumprimento da responsabilidade sobre a 

rede de educação do município.  

Um cenário diferente é encontrado em relação ao indicador 3.2.2 (Utilização do tempo 

para assistência individual/coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem), 

pois nota-se um avanço no tratamento do tema da educação especial, uma vez que a SME 

informa que foram executadas três ações, a saber, um seminário do Programa Educação 

Inclusiva e Direito à Diversidade, encontros mensais de capacitação e um curso de 

aperfeiçoamento, ministrado a distância, para o atendimento educacional especializado 

(SIMEC, 2016). Esse curso de aperfeiçoamento foi, de fato, a estratégia de implementação 

prevista no PAR 2007-2010 para o cumprimento da subação. No caso argumentado, o MEC 

firma a existência de projetos de auxílio mútuo (PIERSON, 1995) e caminha no sentido da 

efetivação do regime de colaboração. Essa circunstância remete à reflexão de que hão de ser 

encontradas singularidades que reflitam a expectativa da concretização do federalismo 

cooperativo, como se representassem lampejos no avanço dessa discussão. Aqui, as 

responsabilidades compartilhadas representam um avanço na gestão educacional, pois o MEC 

cumpriu seu papel como provedor de ações de assistência técnica e o município, ao participar, 

fortalece ações importantes no sentido da melhoria da qualidade da educação aos alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem. 

Uma situação que não tinha sido encontrada no PAR 2007-2010 de Campina Grande 

foi a suspensão de ações. O município pontuou o indicador 3.2.4 (política específica de correção 

de fluxo) com o critério 1, que significa a inexistência de políticas definidas para correção de 

fluxo. No entanto, no monitoramento, suspendeu as ações relacionadas ao Programa de 

Correção de Fluxo Escolar com a seguinte justificativa: “A SME por desenvolver vários 

programas específicos nessa área resolveu suspender a continuidade do programa aderindo 

aos Programas de Apoio Pedagógicos nas Escolas - PAPE e PAPE II” (SIMEC, 2016, n.p., 

grifo nosso). Essa justificativa, entretanto, parece ser incoerente com o diagnóstico dado ao 
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indicador, pois, ou não existem políticas de correção de fluxo, ou existem esses vários 

programas planejados para resolver o problema. O relato do Secretário P7 demonstra que a 

SME desenvolveu seu próprio programa de correção de fluxo, esse programa intitulado PAPE:  

Nós criamos um programa chamado PAPE, nós criamos um programa... então o PAPE 
foi um programa que foi formulado pela própria Secretaria de Educação no sentido de 
tentar fazer aulas, criar turmas separadas para contemplar exatamente aqueles alunos 
que estavam com deficiência e que precisariam passar pelo processo de aceleração 
para correção de fluxo, foi um projeto piloto, que a gente implantou na Secretaria (P7-
SME, 2016). 

Outrossim, não há qualquer observação do MEC sobre o assunto, aliás, o SIMEC 

apresenta essa limitação em termos de acompanhamento e comunicação entre os entes 

federados, pois não há espaço para anotações dos entes em cada subação. Registram-se apenas 

as observações da SME no módulo de monitoramento, mas não há uma resposta do MEC que 

possa ser visualizada no sistema, demonstrando alguma interação entre os entes federados. O 

que se pode perceber, nesse quesito, é que o município pontuou o diagnóstico como se nenhuma 

atividade fosse realizada nesse sentido, quando, na verdade, era exatamente o contrário. O que 

o município quis explicar, mas não conseguiu, foi que já existia uma iniciativa local diferente 

daquela que o MEC estava propondo, não havendo interesse de trocar uma coisa pela outra. 

Como o SIMEC não possui a opção de diagnóstico que fosse uma pontuação para quando o 

município já realiza tal ação e deseja apenas incorporá-la ao PAR, sem ter que descontinuá-la 

(uma pontuação 5, por exemplo), suscita certa confusão sobre o que assinalar. 

Na Dimensão 4, Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, os indicadores que 

desencadearam a formação de planos de ação, conforme expõe o Quadro 16, foram: 4.1.1 – 

Biblioteca: instalações e espaço físico; 4.1.2 – Existência e funcionalidade de laboratórios 

(Informática, Artes e Ciências); 4.1.3 – Existência e conservação de quadra de esportes; 4.1.4 

– Condições das instalações da cozinha e refeitório; 4.1.6 – Condições de acesso para pessoas 

com deficiência física; 4.2.2 – Existência de recursos audiovisuais; 4.3.2 – Existência, 

suficiência e diversidade de materiais pedagógicos (mapas, jogos, dicionários, brinquedos); 

4.3.3 – Suficiência e diversidade de equipamentos e materiais esportivos. Essa é a Dimensão 

que contempla um maior envolvimento do FNDE com o município, mas também se destaca a 

presença da participação das secretarias SEED, SEESP e SECAD. 
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Quadro 16 – Indicadores e ações da Dimensão 4 (Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos)-PAR 2007-2010 

4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

1. Instalações físicas gerais 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

1 1 

Quando as instalações da biblioteca 
são totalmente inadequadas para o 
acervo e para a realização de estudos. 
Ou quando não existe biblioteca. 

Adequar ou construir as 
instalações da biblioteca, 
adotando os padrões mínimos e 
a acessibilidade, considerando, 
ainda, as especificidades das 
escolas indígenas e do campo. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 

2 1 Quando não existem laboratórios. 

Implantar gradativamente 
laboratórios de informática, 
artes, ciências, e salas de 
recursos multifuncionais a partir 
das orientações do Manual de 
Padrões Mínimos, inclusive nas 
escolas indígenas e do campo. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE); FNDE – ProInfo – 
PDDE; MEC/SEED – Laboratório de 
Ciências; MEC/SEESP – Programa de 
unidade escolar Implantação de Salas 
de Recursos Multifuncionais 
MEC/SECAD – Mais Educação – 
Implantação das Salas de Artes 

3 2 

Quando menos de 50% das escolas 
da rede possui quadras de esportes, e 
estas necessitam de reparos, pois 
colocam em risco a segurança dos 
usuários. 

Implantar espaços adequados 
para as práticas desportivas dos 
alunos em 100% das escolas, a 
partir do Manual de Padrões 
Mínimos, inclusive nas escolas 
indígenas e do campo. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 

4 2 

Quando parte das escolas possuem 
cozinha, mas não estão devidamente 
equipadas; o estado de conservação 
dos equipamentos é ruim; os espaços 
para o armazenamento dos alimentos 
são pouco adequados; as escolas não 
dispõem de refeitório. 

Dotar gradativamente todas as 
escolas de cozinha e refeitório, 
de acordo com os padrões 
mínimos definidos para a rede. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 
 

6 2 

Quando as instalações das escolas 
são parcialmente adequadas às 
condições de acesso para PcD, com 
poucas rampas de acesso. Ausência 
de um planejamento da SME. 

Incluir, como componente da 
política educacional, a 
adequação dos espaços 
escolares às pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 
SEESP – Acessibilidade 
 

2. Integração e Expansão do uso de Tecnologias da I nformação e Comunicação na Educação Pública 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

2 2 

Quando parte das escolas da rede 
possui apenas TV e vídeo, em sala 
não específica, e os materiais 
didáticos disponíveis não são 
atualizados. 

Implantar, gradativamente, sala 
de vídeo nas escolas da rede 
com materiais didáticos 
atualizados. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 
MEC/SEED e SECAD/Mais Educação 
MEC/SEED – Mídias na Educação 

3. Recursos Pedagógicos para o desenvolvimento de p ráticas pedagógicas que considerem a diversidade das 
demandas educacionais 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / Programa 

2 2 

Quando menos de 50% das escolas 
possui materiais pedagógicos diversos 
(mapas, jogos, brinquedos), porém, a 
quantidade não atende à necessidade 
de alunos e professores. Ou quando 
parte das escolas possui apenas 
materiais como mapas e dicionários, 
em quantidade insuficiente para 
atender alunos e professores e não 
dispõem de materiais lúdicos. 

Elaborar plano de aquisição de 
materiais didáticos diversos 
(mapas, jogos, dicionários, 
brinquedos) para todas as 
escolas da rede. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 
FNDE – Dirpe 
SEED – Xadrez nas Escolas 
SECAD – Mais Educação 

3 1 
Quando não existem equipamentos e 
materiais esportivos nas escolas da 
rede. 

Desenvolver estratégia de 
distribuição e reposição anual de 
equipamentos e materiais 
esportivos, que valorize a 
diversidade racial, cultural e de 
pessoas com deficiência. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE – Levantamento da Situação 
Escolar (LSE) e Padrões Mínimos de 
Funcionamento das Escolas 
FNDE – Dirpe 
SECAD – Mais Educação 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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No panorama das mudanças efetuadas no Guia Prático de Ações, os indicadores 4, 5 e 

6, da Dimensão 4, tiveram sua ordem alterada, passando a se apresentar da forma como dispõe 

a Figura 22. 

Figura 22 – Alterações no Guia Prático de Ações – Dimensão 4 – PAR 2007-2010 

 
Fonte: elaborado a partir de Brasil (2007e) e Brasil (2009b). 

Essa nova sequência também está disposta no SIMEC para o PAR 2007-2010, mas 

ainda exibe pequenas mudanças de nomenclatura no indicador 4.1.4, passando a ser “4.1.4 – 

Existência e condições de funcionamento da cozinha e refeitório” (SIMEC, 2016, n.p.). Por 

conseguinte, a análise desenvolvida aqui considerou todas essas alterações. Dos indicadores do 

Quadro 16, diagnosticados pelo município com critério 1 ou 2, existem alguns que não geraram 

subação com cooperação técnica, ou seja, o plano de ação existe, mas ficou sob a 

responsabilidade apenas do ente federado local, o município. São eles: 4.1.1(bibliotecas), 4.1.3 

(quadras escolares), 4.1.4 (cozinha e refeitório). No caso das bibliotecas, o município informou 

que implementou bibliotecas itinerantes em parceria com os Institutos Alpargatas e Camargo 

Correa. Quanto às quadras, afirmou que dispõe de parceria junto ao Instituto Alpargatas para o 

provimento de material esportivo, mas não foi claro em relação aos aspectos de reforma ou 

construção. Sobre o indicador de cozinhas e refeitórios, a SME explica que “está procedendo 

diversas reformas, obedecendo sempre os padrões mínimos de funcionamento, cumprindo 

calendário de atendimento conforme disponibilização de recursos financeiros e de materiais” 

(SIMEC, 2016, n.p.). 

Apresentam-se, na Figura 23, os indicadores da Dimensão 4 com subações de 

assistência técnica/financeira que constam no Termo de Cooperação Técnica. 
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Figura 23 – Cooperação Técnica entre MEC e Campina Grande – PAR 2007-2010 – Dimensão 4 

Subações do indicador 4.1.2: 
▪ Disponibilizar recursos para 50 unidades 
escolares para adequação das salas que 
receberão os laboratórios de informática, pelo 
Proinfo – PDDE. 
▪ Implantar em 50 unidades escolares 
laboratórios de Informática, pelo Proinfo – 
Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional. 
▪ Implantar em 20 unidades escolares salas de 
recursos multifuncionais, pela SEESP – 
Programa de Implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais. 

Subações do indicador 4.1.6: 
▪ Capacitar 2 servidores da SME para utilização da 
metodologia do LSE – Levantamento da Situação 
Escolar. 
 
Subações do indicador 4.2.2: 
▪ Capacitar 149 professores para utilização do 
material das salas de vídeo, pelo Programa de 
Formação Continuada Mídias na Educação 
(formação continuada para o uso pedagógico das 
tecnologias da informação e da comunicação). 

Fonte: PAR PÚBLICO (2016). 

Desde 2009, o Programa Proinfo, que recebeu atenção privilegiada no MEC, começou 

a ser implantado amplamente nas escolas do país, por isso o município de Campina Grande 

recebeu os recursos do PDDE, como também os equipamentos para as escolas contempladas 

(subações presentes no indicador 4.1.2). A fala do Secretário P7-SME (2016), ilustra bem essa 

constatação: “em relação ao PROINFO a gente conseguiu implantar, me parece que quando eu 

saí da Secretaria da Educação de Campina Grande eu tinha implantado 53 laboratórios de 

informática, saímos de zero para 53. E foi dentro da discussão do PAR, num é?” O mesmo 

acontece com as salas de recursos multifuncionais, que foram instaladas em outros municípios 

e também em Campina Grande. Esse é mais um avanço do PAR, que conferiu considerável 

visibilidade a essas duas iniciativas do MEC, como também permitiu uma ampla abrangência 

dessas políticas educacionais, para que pudessem alcançar a todos os municípios brasileiros. 

É importante destacar que, no Termo de Cooperação Técnica, não consta, para o 

indicador 4.1.2 (laboratórios de Informática, Artes e Ciências), a subação “Implantação de 

laboratórios de Ciências nas escolas da rede com anos finais do ensino fundamental por meio 

da Seed em 25 escolas”, que está presente no SIMEC, mas foi monitorada com o status de “não 

iniciada”, com a informação de que o MEC não manteve contato para tratar do assunto (SIMEC, 

2016, n.p.). Sobre o Levantamento da Situação Escolar (LSE), o município suspendeu a subação 

relacionada ao assunto, com a justificativa de que  

O referido Programa LSE foi executado no município apenas no ano 2002. Entretanto 
a SME faz levantamento pontual de cada escola e, através do programa de reforma de 
100% das escolas do município há a devida adequação dos espaços escolares visando 
acessibilidade do aluno (SIMEC, 2016, n.p.).  

Os entrevistados P7-SME e P11-EQUIPE_SME confirmaram que foi realizado um 

levantamento nas escolas da rede municipal, mas que não foi por meio do LSE. Embora essa 

ação não tenha sido realizada com os padrões do LSE, o qual foi atrelado às ações de reforma, 
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ampliação e construção das escolas, sabe-se que os recursos financeiros foram liberados para o 

município. Ademais, o papel do município como definidor de políticas locais é, mais uma vez, 

realçado aqui, pois seu levantamento forneceu os subsídios, ao menos iniciais, para diagnosticar 

a situação das escolas e nortear a inserção das demandas cadastradas no PAR. 

O indicador 4.2.2 (Existência de recursos audiovisuais) prevê que o município 

implante salas de vídeo nas escolas e que o MEC ofereça um curso de aperfeiçoamento de 

professores para operação e utilização adequada do material didático das salas de vídeo. De 

acordo com as informações do SIMEC, o município cumpriu seu papel, pois, “Em razão dos 

recursos financeiros disponibilizados através do PDE, algumas escolas contempladas prevêem 

em suas ações a aquisição de equipamentos para implantação das salas de vídeo” (SIMEC, 

2016, n.p.). No entanto, o curso não foi oferecido pelo MEC. Mais uma vez, de forma recorrente 

e exaustiva, é preciso enfatizar a quebra dos acordos firmados no PAR, e, em uma linha 

sucessiva de rompimentos, por consequência foram quebrados no acordo assinado entre prefeito 

e Ministro, no regime de colaboração, no pacto federativo.   

Outra ocorrência peculiar da Dimensão 4 é que dois indicadores da Área 3 (4.3.2 e 

4.3.3 – aquisição de materiais didáticos diversos e de equipamentos e materiais esportivos), 

pontuados com critério negativo pelo município, demandando alguma articulação entre os entes 

federados mediante a execução de planos de ação, tiveram as subações negadas pela comissão 

técnica do MEC, isto é, foram avaliados como “não atendida”, sem detalhamentos adicionais. 

E essas subações não atendidas são eliminadas dos planos, permanecendo apenas as de 

execução do município. Do ponto de vista das relações intergovernamentais, faz parte da 

caracterização da tomada de decisão, em contexto de cooperação, o ajustamento das políticas à 

luz dos planos nacionais (CAMERON, 2001). Isso se reflete na autonomia dos entes, cuja 

atuação esteja centrada, também, na concretização da interdependência, significando, em uma 

aproximação com essa ocorrência, em particular, que o MEC, na função de coordenador dos 

programas, resolveu ajustar a assistência ofertada aos entes, mediante o estabelecimento de 

critérios de concessão. Porém, ao decidir por esse ajuste, acaba intervindo nas políticas que 

seriam implantadas em âmbito local, pois, se o município informou que precisa, mas o MEC 

julgou que não, haverá uma carência em termos da aquisição de materiais didáticos e esportivos 

que deverá ser resolvida pelo município de outra forma, pois com a ajuda do MEC não será. 

Após essa exposição detalhada das dimensões, áreas e indicadores do PAR 2007-2010 

de Campina Grande, o que se pode notar é que houve quatro situações peculiares nos planos de 

ação: primeiro, subações realizadas, com a execução dos programas previstos; segundo, uma 

grande quantidade de ações não iniciadas, comprometendo a execução dos planos de ação; 
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terceiro, subações suspensas pelo município, descontinuando o programa previsto; quarto, 

subações negadas pelo MEC. Via de regra, a maioria dos planos que prevê cooperação entre os 

entes federados apresentou mais de uma dessas situações, não sendo, cada plano, cumprido 

plenamente, ou seja, não tendo a totalidade de subações realizadas como previsto em termos de 

descrição, estratégia de implementação, prazo e unidade de medida.  

Não se percebe, em última análise, a existência de uma articulação federativa mais 

consubstanciada com responsabilidades compartilhadas. O MEC não acompanhou as ações de 

responsabilidade do município, e este, por sua vez, mesmo cobrando uma posição do MEC (só 

por telefone, pois no SIMEC não há espaço para isso), não conseguiu a devida atenção. Em 

contrapartida, na gestão do PAR, considera-se que o município desenvolveu iniciativas no 

sentido da manutenção de sua autonomia, seja porque decidiu por programas próprios, seja 

porque atuou no sentido de prover atividades de formação continuada, com ou sem parcerias, 

ou, ainda, quando optou por descontinuar ações que estavam no PAR. Embora existam 

situações que reflitam avanços, o que se encontrou, em geral, foi um agrupamento de subações 

com responsabilidades independentes, ora sob a tutela do município, ora do MEC, e cada um 

agindo quando quisesse e se quisesse. Conclui-se que o que houve foi uma (des)articulação 

federativa com responsabilidades fragmentadas.  

 

6.3 O PAR 2011-2014: alguns avanços, novos limites 

 

Em relação ao primeiro ciclo, o PAR 2011-2014 foi modificado em diversos quesitos, 

conforme explicado em capítulo anterior, cujas mudanças englobaram todos os municípios 

brasileiros, de maneira geral, e, por conseguinte, o município de Campina Grande. A análise 

que segue privilegiará, portanto, a abordagem dessas mudanças, com base nas seguintes 

temáticas: primeiro, a introdução de duas áreas e trinta novos indicadores com geração de 

planos de ação para os indicadores pontuados com critério 3 ou 4; segundo, a extinção do 

módulo de monitoramento das ações; terceiro, a inserção de Termos de Compromisso e Termos 

de Convênio, e, como consequência, a criação de um módulo de controle da execução dos 

Termos de Compromisso e de Convênio. 

O segundo ciclo do PAR surgiu em meio a uma série de expectativas, pois os 

municípios deveriam realizar a revisão e a atualização do diagnóstico de suas redes de ensino. 

Conforme afirma o Manual de Elaboração do PAR 2011-2014: 
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“O CONTEXTO PARA O PLANEJAMENTO DE 2011 A 2014 
Atualmente as políticas de melhoria da educação brasileira se efetivam a partir de uma 
maior atenção e envolvimento entre a União e demais entes federados, com foco na 
aprendizagem, no planejamento, na formação do corpo docente, na atenção individual 
ao aluno, nas atividades complementares e nas parcerias. A implementação dessas 
ações nas escolas e sistemas da educação tem sido decisiva no esforço empreendido 
pela melhoria do aprendizado, no alcance das metas estabelecidas nas vinte e oito 
diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, e na elevação do 
IDEB em busca dos índices projetados pelo MEC” (BRASIL, 2011a, p. 2). 

O PAR 2011-2014 está dividido nas mesmas quatro dimensões, mas foram criadas 

duas áreas e trinta novos indicadores, totalizando 82 indicadores. Isso significa que foram 

proporcionadas novas oportunidades para que os municípios brasileiros pudessem avaliar sua 

realidade educacional e estabelecer ações de melhoria da educação. Tal fato representou um 

avanço em relação ao ciclo anterior, pois, na tentativa de superar os limites encontrados no 

primeiro PAR, buscou-se ampliar a base de informações existente para garantir uma melhor 

abrangência ao mesmo. 

Sobre a primeira mudança, no PAR 2011-2014, ao invés de serem gerados planos 

apenas para os indicadores assinalados com pontuação 1 ou 2, mesmo os indicadores avaliados 

positivamente tiveram ações vinculadas ao PAR. Essa alteração está prevista nos manuais de 

elaboração do PAR, pois a informação mudou de “nos indicadores pontuados com 4 ou 3 (que 

indicam uma situação favorável), o sistema não abre para cadastramento de ação e subações” 

(BRASIL, 2009d, p. 20), para “os indicadores com pontuação 3 ou 4, o município pode optar 

por cadastrar ou não as ações e subações disponíveis para esses indicadores” (BRASIL, 2011a, 

p. 31). Essa modificação foi importante, pois o PAR anterior provocou a ideia de que, para 

conseguir ações de assistência do MEC, o município deveria estar em situação ruim, conforme 

discutido em capítulo anterior. Dito de outro modo, somente os municípios cuja realidade 

educacional apontasse para uma situação negativa é que teriam atenção do MEC no primeiro 

ciclo, podendo levar a casos em que, de forma prática, o município refletiria sobre cada 

indicador e poderia assinalar 1 ou 2, quando desejasse elaborar ações para obter assistência, e 

3 ou 4 quando não quisesse. 

Para analisar o PAR 2011-2014 de Campina Grande, não cabe, portanto, seguir a 

mesma lógica de análise adotada para o PAR 2007-2010, pois, enquanto o primeiro ciclo 

privilegiou a criação de ações apenas para as situações negativas, este ciclo ampliou as 

possibilidades de ação pelos entes federados. Isto é, se na análise do primeiro PAR 

apresentaram-se quadros com os indicadores do Termo de Cooperação Técnica, que geraram 

ações e subações, esse tipo de análise não faz sentido aqui, considerando que todos os 
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indicadores estão passíveis à criação de ações85, o que levaria a uma exposição bastante 

exaustiva das informações de Campina Grande. 

O PAR 2011-2014 foi gerenciado por três Secretários: o que elaborou, em 2011, foi 

substituído por um segundo, no início de 2013, e depois, em maio de 2014, houve outra 

substituição. Sendo assim, como todos foram entrevistados, é possível traçar um panorama em 

que se possa compreender a percepção dos mesmos sobre o PAR, além do enriquecimento dessa 

discussão por meio dos relatos da equipe local. Como o Secretário P7 atuava ativamente na 

Undime, ele afirma que a notícia recebida sobre a elaboração do PAR 2011-2014, bem como 

de suas alterações, não foi novidade: 

A gente já sabia que o PAR ia ser aprimorado, a ferramenta ia ser melhorada, que iam 
entrar outras dimensões de avaliação, bem, a gente acolheu com expectativa positiva 
né? Certamente com apreensão que viriam coisas novas, mas, assim, não houve uma 
rejeição da equipe, não, muito pelo contrário, houve apenas de saber que o trabalho ia 
aumentar, que era preciso reforçar a equipe, elas sempre tavam dizendo a necessidade 
de colocar mais gente pra trabalhar na equipe (P7-SME, 2016). 

Por meio dessa citação, observa-se que, embora tenha se analisado o primeiro ciclo e 

constatado diversos compromissos não cumpridos pelo MEC, ainda assim a equipe demonstrou 

uma expectativa quando soube que haveria o segundo ciclo. Conforme explica P7, seria 

necessário ampliar a equipe para que o trabalho fosse desempenhado de forma melhor. 

Possivelmente o Secretário também estivesse se referindo a um maior envolvimento dos 

membros da SME, pois, pelo relato do Secretário P5, percebe-se que, quando assumiu a gestão 

da SME e do PAR, ainda constatou essa lacuna. Analisando o contexto geral de realização das 

entrevistas e considerando também que a presente pesquisadora esteve três vezes no município 

para prestar assistência na elaboração e atualização do PAR 2011-201486, uma observação mais 

ampla desse contexto permite informar que havia o papel de um técnico da SME definido 

oficialmente como sendo o “articulador do PAR” (P8-EQUIPE_SME), cuja responsabilidade 

estava em agrupar as informações necessárias, reunir os envolvidos e tomar todas as 

providências necessárias que estivessem relacionadas ao PAR. Isso foi constatado por meio das 

visitas, mas também pode ser conferido pela fala do Secretário P5: 

Quando eu entrei, em 2013, houve uma ampliação da equipe, porque era uma 
“euquipe”, era uma pessoa. Quando eu cheguei lá e perguntei: sobre o Plano de Ações 

                                                           
85 Cabe ressaltar que as ações dos indicadores com critério 3 e 4 do PAR 2011-2014 eram geradas automaticamente 
pelo SIMEC, mas elas requeriam o preenchimento detalhado das informações sobre o responsável, prazos e 
quantitativos relacionados a cada subação que, uma vez não informados, desencadeavam a operação de exclusão 
automática do sistema. 
86 As visitas técnicas foram realizadas em dez/2011, jun/2012 e ago/2013. Nos dois primeiros encontros, que 
visaram à conclusão do diagnóstico e elaboração do PAR 2011-2014, nessa sequência, o Secretário de Educação 
não esteve presente nas reuniões, presidida pelo “articulador do PAR”. Na terceira visita, que foi realizada em 
polo, já não existia alguém com a função de articulador, bem como se contou com a presença do dirigente da 
época. 
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Articuladas? O Plano é cuidado por [P8-EQUIPE_SME]. Então, essa técnica era “a 
mulher do PAR”, era assim que era chamada. Não havia nenhuma equipe do PAR, 
ou, se havia, essa equipe foi constituída de modo proforma e não atuava como uma 
equipe mesmo de gestão do Plano de Ações Articulados (P5-SME, 2016). 

O Secretário P5 já havia dito, e sua fala foi utilizada no capítulo anterior, que o PAR 

estava no que se chamou de “estado de gaveta”, pois não se tinha uma gestão efetiva do PAR: 

“Poucos técnicos sabiam da existência do PAR. Alguns se referiam a ele como algo distante, 

que havia sido preenchido pelas ‘meninas do planejamento’. Havia uma cópia impressa no setor 

de planejamento. Ao todo, três pessoas tinham uma ideia mediana do que era o PAR” (P5-SME, 

2016), possuindo, portanto, um papel mais periférico no que diz respeito à gestão da educação 

do município. O relato de P5 também se confirma pelo fato de que, ao agendar as entrevistas 

com os membros da SME, visitas essas acertadas com o Secretário atual, P6, o mesmo designou 

para conceder as entrevistas justamente os membros do setor de planejamento da SME, 

conduzindo ao entendimento de que esse é o setor que continua encarregado do 

acompanhamento das ações do PAR. Ocorre que se percebeu, em detrimento de chamar 

“planejamento”, que esse setor é responsável apenas pelas ações de assistência financeira do 

MEC, não havendo um maior acompanhamento das ações de assistência técnica, nem daqueles 

planos em que há ações essencialmente pedagógicas.  

Sobre o conteúdo do PAR 2011-2014, o quadro-síntese (Quadro 17) mostra que, do 

total de indicadores, 78,0% foi avaliado positivamente pela SME, com pontuação 3 ou 4 (a 

relação completa com todos os indicadores avaliados pode ser conferida no Anexo 4). Esse 

índice subiu, pois, no PAR 2007-2010, foi de 59,6%. Analisando cada dimensão isoladamente, 

percebe-se que, em apenas 10,7% dos casos, os indicadores relacionados à Dimensão da Gestão 

Educacional foram pontuados negativamente, ou seja, 89,3% dos indicadores apresentou 

avaliação positiva. Na Dimensão 2, de Formação de Professores e de Profissionais de Serviços 

e Apoio Escolar, 76,5% dos indicadores tiveram pontuação positiva. Já a terceira Dimensão, 

Práticas Pedagógicas e Avaliação, não apresentou item com pontuação 4 (mesma situação do 

PAR anterior), mas foi avaliada negativamente somente em 20% dos indicadores. Quanto à 

Dimensão de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, 63,6% dos itens foram avaliados 

positivamente, contra 36,4% com pontuação negativa. 
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Quadro 17 – Síntese dos indicadores do PAR 2011-2014 de Campina Grande 

Dimensão 
Pontuação 

4 % 3 % 2 % 1 % Total 

1. Gestão Educacional 11 39,3% 14 50,0% 1 3,6% 2 7,1% 28 

2. Formação de Professores e de 
Profissionais de Serviço e Apoio 
Escolar87 

7 41,2% 6 35,3% 2 11,8% 0 0,0% 17 

3. Práticas Pedagógicas e 
Avaliação 

0 0,0% 12 80,0% 2 13,3% 1 6,7% 15 

4. Infraestrutura Física e 
Recursos Pedagógicos 

0 0,0% 14 63,6% 6 27,3% 2 9,1% 22 

Total:  18   46   11   5   82 
 82 indicadores 22,0%   56,1%   13,4%   6,1%   100,0% 

Fonte: SIMEC (2016). 
Nota: dados trabalhados pelo autor. 

Nas palavras do Secretário P6, ao avaliar se o PAR 2011-2014 condiz com a realidade 

local, “tem algumas demandas que fazem sentido, que foram captadas e outras não” (P6-SME, 

2016). Talvez isso explique, ao menos inicialmente, porque o diagnóstico foi tão positivo. 

Quando o diagnóstico foi concluído, em 23/11/2011, a informação que o município tinha 

disponível sobre o Ideb era o índice 2009, de 3,8, que continuava abaixo da média nacional. 

Isso significa que a quantidade de indicadores avaliada positivamente está muito elevada, se for 

tomada como base a evolução do Ideb, e não condiz na totalidade com a realidade local, 

considerando a fala do entrevistado.  

De toda forma, tendo em vista que até os indicadores avaliados positivamente 

possuíram ações vinculadas ao PAR, o que, aliás, é a maioria dos casos em Campina Grande, 

observou-se que, no PAR 2011-2014, o município optou por não elaborar plano de ação 

somente para o indicador 3.1.1 – implantação e organização do ensino fundamental de 9 anos, 

pois explicou que esse ensino já está implantado e organizado no município desde 1999. Ou 

seja, todos os demais indicadores possuem ações planejadas. Ainda assim, é necessário 

apresentar os indicadores pontuados negativamente, de forma que se tenha noção do 

diagnóstico do município tal qual se fez na análise do PAR 2007-2010.  

Foram três os indicadores da Dimensão 1 avaliados negativamente, expostos do 

Quadro 18:  

 

 

                                                           
87 Os indicadores 2.3.3 e 2.3.4, da Dimensão 2, foram assinalados com pontuação 0 (não se aplica), pois o 
município não possui escolas em comunidades quilombolas nem indígenas. Dessa forma, o somatório da dimensão 
2 apresenta o total correto de 17 indicadores, embora não se esteja visualizando esses dois casos. 
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Quadro 18 – Indicadores e ações da Dimensão 1 (Gestão Educacional) – PAR 2011-2014 

1. Gestão Educacional 

1. Gestão Democrática: Articulação e Desenvolviment o dos Sistemas de Ensino 

Indica
dor 

Pontu
ação Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio 

/ Programa 

1 1 

Quando não existe nenhuma forma de 
acompanhamento e avaliação das metas do 
Plano Municipal de Educação (PME) por 
parte da secretaria municipal de educação, 
ou previsão de implantação do PME. Ou, 
ainda, quando não existe o PME. 

Garantir condições para a elaboração, 
implantação e implementação do Plano 
Municipal de Educação (PME), com a 
participação de representantes dos diversos 
segmentos com a atribuição de acompanhar 
o cumprimento das metas do PME no 
município. 

PM – Prefeitura 
Municipal  

2. Gestão de pessoas 

Indica
dor 

Pontu
ação Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio 

/ Programa 

9 2 

Quando existe professor em exercício da 
função docente, no atendimento educacional 
especializado (AEE), em menos de 50% das 
escolas com matrícula de alunos público-alvo 
da educação especial nas classes comuns do 
ensino regular, que acontece de forma 
acidental, e não resultante de uma política de 
inclusão escolar implementada pela 
secretaria municipal de educação. 

Assegurar as condições necessárias à oferta 
de atendimento educacional especializado 
(AEE), em todas as escolas, com matrícula 
de alunos público-alvo da educação especial 
nas classes comuns do ensino regular 
(alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação). 

PM – Prefeitura 
Municipal  

     
3. Conhecimento e utilização de informação 

Indica
dor 

Pontu
ação Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio 

/ Programa 

5 1 

Quando o município não realiza o 
acompanhamento do acesso e permanência, 
na escola, das pessoas com deficiência 
beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e não implementa ações 
de identificação e eliminação de barreiras 
físicas, de comunicação, de informação e de 
transporte que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de 
alunos com deficiência. 

Planejar e implantar uma estratégia para o 
acompanhamento do acesso e permanência 
na escola das pessoas com deficiência 
beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) na rede municipal de 
ensino, desenvolvendo ações intersetoriais 
de identificação e eliminação de barreiras 
físicas, de comunicação e de informação que 
restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de 
alunos com deficiência. 

PM – Prefeitura 
Municipal  

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

Na Área 1, o indicador relativo à existência do PME, 1.1.1 – Existência, 

acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), desenvolvido com base 

no Plano Nacional de Educação (PNE) – ao qual foi atribuída a pontuação 1. Na demanda 

cadastrada pelo município no SIMEC, consta a necessidade de “Concluir o PME em 

consonância com o PNE e elaborar a minuta do projeto de lei que institui o PME e encaminhar 

para aprovação junto à Câmara Municipal” (SIMEC, 2016, n.p.). Observando o PAR 2007-

2010, percebe-se que, mesmo após esse longo período, a pontuação continuou sendo 1. De 

acordo com o Secretário P6: 

Olha, o PAR de Campina Grande, dentro dele não constava o Plano Municipal de 
Educação, porque Campina Grande nunca teve um Plano Municipal de Educação. O 
primeiro PME que foi construído em Campina Grande, foi nessa gestão, ele já estava 
no movimento de construção, que eu lembro, que na condição de adjunta eu dizia: 
“[P5-SME], a gente precisa ter uma política de educação para o município”. E uma 
política de educação ela tem que ser traçada a partir de uma legislação própria do 
município. Então, com a publicação do Plano Nacional da Educação, aí esse 
movimento cresceu nos municípios e fortaleceu o que nós queríamos fazer, e, enfim, 
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hoje temos um PME com metas muito claras, metas que dizem respeito à realidade do 
município (P6-SME, 2016). 

O PME de Campina Grande foi instituído por meio da Lei Municipal nº 6050, de 22 

de junho de 2015. A análise dessa citação traz a reflexão de que o PAR, como elemento 

fundante, não trouxe em si mesmo a capacidade de conduzir o município à confecção do PME, 

pois se passaram dois ciclos sem que isso tivesse sido feito, o que ocorreu somente por conta 

do movimento nacional proporcionado para a aprovação do PNE 2014-2024. Conforme foi 

discutido no código “Preferências locais” da categoria Descentralização, não houve um 

movimento para haver o encaixe entre os interesses do município e o PAR, então, porventura 

esse limite do PAR tenha se refletido na exigência do PME apenas como cobrança, ao invés de 

seguir no sentido de uma instrução sobre sua elaboração. 

Dando continuidade à avaliação da Dimensão 1, na Área 2, o indicador 1.2.9 – 

Existência de professores para o exercício da função docente no atendimento educacional 

especializado (AEE), complementar ao ensino regular, foi pontuado com critério 1. Segundo a 

justificativa do município, “há na rede 38 professores no AEE, que atendem aos alunos das 

escolas nucleadas das classes comuns do ensino regular, em todas as etapas e modalidades, 

dentro da política de inclusão escolar implementada pela SME” (SIMEC, 2016, n.p.). O outro 

indicador avaliado negativamente está na Área 3, sobre o BPC, 1.3.5 – existência de 

monitoramento do acesso e permanência de pessoas com deficiência, de 0 a 18 anos, 

beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada (BPC), também pontuado com critério 1. 

O município justifica que “[...] existe por parte da SME a parceria com o INSS no 

desenvolvimento de ações voltadas para o BPC, a exemplo das formações com as equipes 

pedagógicas e visitas às unidades de ensino da rede” (SIMEC, 2016, n.p.). O que se percebe, 

com a visualização do Quadro 18, é que os três indicadores com pontuação baixa estão sob a 

responsabilidade exclusiva do município. Nesse sentido, Ferreira, E. (2012, p. 46) problematiza 

que, no âmbito da nova gestão pública, “desenvolveu-se uma causalidade rigorosa entre 

descentralização e democracia: só seriam democráticos os entes e espaços descentralizados, isto 

é, capacitados para assumir encargos antes desenvolvidos centralmente”. Talvez esse seja o 

motivo pelo qual tenha sido atribuída uma carga tão expressiva de ações às unidades 

subnacionais, que a tenha recebido sem grande estranheza, assumindo a noção de participante 

na prestação de serviços educacionais.  

Continuando a análise das dimensões do PAR, a Dimensão 2 teve dois indicadores 

avaliados negativamente, conforme demonstra o Quadro 19.  
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Quadro 19 – Indicadores e ações da Dimensão 2 (Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e 
Apoio Escolar) – PAR 2011-2014 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Se rviços e Apoio Escolar 

3. Formação de professores da educação básica para atuação em educação especial/ atendimento educacional 
especializado, escolas do campo, em comunidades qui lombolas ou escolas indígenas 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 
Programa 

2 2 

Quando menos de 50% dos professores que 
atuam em escolas do campo participam ou 
participaram de cursos com formação para 
atuação nessa modalidade. 

Implementar política de formação para que 
os professores que atuam na educação 
básica, em escolas do campo, participem de 
cursos de formação para atuação nessa 
modalidade, assegurando as condições 
necessárias para que possam fazer a sua 
formação em serviço. 

PM – Prefeitura 
Municipal  

5. Formação de profissionais da Educação e outros r epresentantes da comunidade escolar 

Indic
ador 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 

Programa 

4 2 

Quando menos de 50% das escolas da rede 
possuem pelo menos um profissional de 
serviço e apoio escolar que participa ou 
participou de programas de qualificação 
voltados para o exercício de sua função na 
escola. 

Incentivar os profissionais de serviço e apoio 
escolar e alguns representantes da 
comunidade escolar a participarem de 
programas de qualificação, assegurando as 
condições necessárias para que possam 
fazer a sua formação em serviço. 

PM – Prefeitura 
Municipal 
MEC/SEB – 
Profuncionário 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

Os indicadores são 2.3.2 – Formação dos professores que atuam em escolas do campo, 

da Área 3, com pontuação 2, com a justificativa de que “na SME menos de 50% dos professores 

que atuam em escolas do campo participam ou participaram de cursos com formação para 

atuação nessa modalidade” (SIMEC, 2016, n.p.). Como os entrevistados que participaram da 

pesquisa são os que estão lotados no setor de planejamento, os mesmos não possuíam 

informações suficientes sobre todos os indicadores do PAR, por isso, em casos como esse, a 

explicação e, consequentemente, a discussão, tornaram-se limitadas. O que se sabe é que, mais 

uma vez, a ação do MEC não foi cumprida, tornando redundante qualquer retomada dessa 

temática aqui. 

O indicador 2.5.4 – Participação dos profissionais de serviço e apoio escolar e de 

outros representantes da comunidade escolar em programas de formação específica, da Área 5, 

que também recebeu pontuação 2. Segundo a informação do SIMEC, cadastrada pela SME, 

“No último levantamento de 1.447 funcionários, apenas 418 participaram da formação, 

entretanto, pelo menos um profissional de serviço e apoio participa ou participou de programas 

de qualificação” (SIMEC, 2016, n.p.). De acordo com o relato de P12-EQUIPE_SME (2016), 

“a gente inscreveu na época, quando do PAR 2011-2014, a gente indicou um quadro de 

funcionários para participar do programa Profuncionário, mas a gente nunca recebeu nem 

resposta”. A singularidade do município de Campina Grande reforça os achados de campo da 

categoria Coordenação Federativa quando se discutiu que não existe uma sistematização da 

resposta aos pedidos demandados pelos municípios. Essa falta de clareza imprime limites à 
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gestão do Municipal porque, se o município fica à espera de uma resposta que não vem, suas 

ações que, normalmente, estão condicionadas às do MEC devido à natureza articulada do PAR, 

acabam sofrendo prejuízos e impactando na qualidade da educação. 

Na Dimensão 3, três indicadores foram avaliados negativamente, a saber, 3.1.3 – 

Existência de política de educação em tempo integral: atividades que ampliam a jornada escolar 

do estudante para, no mínimo, sete horas diárias nos cinco dias por semana, 3.2.2 – Processo 

de escolha do livro didático, 3.3.2 – Utilização do tempo para assistência individual/ coletiva 

aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, todos apresentados no Quadro 20. 

Quadro 20 – Indicadores e ações da Dimensão 3 (Práticas Pedagógicas e Avaliação) – PAR 2011-2014 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 

1. Organização da rede de ensino 

Indic
ador 

Pontua
ção 

Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 
Programa 

3 2 

Quando existe uma política em fase de 
implementação para educação em tempo integral 
voltada para o atendimento gradual de menos de 
50% das escolas da rede. As atividades ampliam a 
jornada escolar do estudante para, no mínimo, 
sete horas diárias nos cinco dias por semana. A 
educação em tempo integral inclui atividades 
esportivas, artísticas, culturais, de 
acompanhamento pedagógico, direitos humanos, 
educação ambiental, cultura digital, promoção da 
saúde, entre outras, e são realizadas em 
consonância com o projeto pedagógico (PP) da 
escola. Tal política inclui alimentação escolar. 

Ampliar a implementação da educação 
em tempo integral nas escolas da rede 
municipal de ensino. 

PM – Prefeitura 
Municipal   
MEC/SEB – Programa 
Saúde na Escola e 
Programa Saúde e 
Prevenção 

2. Elaboração e organização das práticas pedagógica s 

Indic
ador 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 

Programa 

2 1 
Quando o município não organiza nem orienta o 
processo de escolha do livro didático. 

Assegurar as condições necessárias à 
organização e orientação do processo 
de escolha do livro didático nas 
escolas da rede municipal de ensino. 

PM – Prefeitura 
Municipal   

3. Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo par a assistência individual / coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem 

Indic
ador 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 

Programa 

2 2 

Quando a escola oferece tempo para assistência 
individual e/ou coletiva aos alunos que 
apresentam dificuldade de aprendizagem somente 
no final do ano letivo; os pais e alunos são 
informados no início do ano letivo ou nas reuniões 
de pais; o tempo para realizar estudos com 
assistência individual e/ou coletiva é oferecido em 
turno complementar. 

Orientar as escolas a incluírem, no 
projeto pedagógico (PP), a oferta de 
assistência individual e/ou coletiva aos 
alunos que apresentam dificuldade de 
aprendizagem, durante todo o ano 
letivo, e tempo de atendimento 
educacional especializado aos alunos 
com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento ou altas habilidades/ 
superdotação. 

PM – Prefeitura 
Municipal 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

Observando a justificativa conferida pelo município para o indicador 3.1.3, tem-se que 

“existe uma política em fase de implantação para educação em tempo integral mediante parceria 

com o MEC (Programa Mais Educação) em 46 escolas, prevista a inclusão de mais 16 em 2012, 

além de um projeto piloto implantado e desenvolvido pela SME em 02 escolas da rede” 
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(SIMEC, 2016, n.p.). É importante destacar que o Guia Prático de Ações de 2011 faz referência 

específica ao Programa Mais Educação, quando, no PAR 2007-2010, não havia menção ao 

termo “educação integral”, embora o programa estivesse presente. O entrevistado da União, P2, 

explica essa mudança:  

Eu apurei que as formulações do PAR na segunda versão estavam muito mais claras 
do que na primeira, tipo assim, enquanto na primeira versão do PAR, a tecnologia 
utilizada, eu diria, o conceito, era de contraturno, certo, já na segunda versão se 
avançou para a educação integral em dois turnos, certo? Então se aboliu com essa, 
com esse conceito, essa tecnologia de contraturno, certo? E com uma constatação, que 
estou me lembrando, tipo assim, se no primeiro PAR nós falamos três vezes em 
contraturno, que significa o Mais Educação, a educação integral, na segunda versão, 
a gente já falou seis vezes (P2-UNIÃO, 2016). 

Isso se deve ao fato de que o programa Mais Educação foi instituído em 2007, mas foi 

regulamentado por meio de Decreto em 2010 (Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010), 

constituindo-se como estratégia do MEC para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da oferta de educação básica em tempo integral. Portanto, 

é um programa que possui força própria e independente do PAR, embora esteja nele citado.  

Sobre a escolha do livro didático, indicador 3.2.2, a SME informou que “as escolas 

têm autonomia para realizar o processo de escolha do livro didático, sem orientação direta da 

SME” (SIMEC, 2016, n.p.). A SME reafirma a autonomia concedida às escolas também no 

indicador 3.3.2: “As escolas têm autonomia para realizar encontros com a comunidade escolar 

para divulgação dos resultados obtidos pelos alunos e ações vivenciadas [...]. Algumas escolas 

da rede municipal oferecem assistência [...] PAPE- Programa de Apoio Pedagógico” (SIMEC, 

2016, n.p.). Como se viu, esse foi um programa instituído pela SME. A autonomia exercida 

pelo município de Campina Grande configura-se como um contraponto à falta de resposta sobre 

os pedidos, à falta de acompanhamento do PAR e à falta de clareza sobre a execução das ações 

de responsabilidade do MEC, sobressaindo como alternativa face aos limites apresentados no 

PAR. Nesse sentido, tomando como base o contexto normativo, Dourado (2013, p. 771) 

argumenta que as políticas, ações e os programas do MEC e do FNDE, dentre outros órgãos, 

“nem sempre foram guiados por organicidade nas bases formativas e concepções norteadoras, 

mas têm forte incidência nos governos subnacionais, em muitos casos, secundarizando sua 

autonomia face à centralidade conferida à União e à proposição e materialização de padrões”. 

No caso analisado, percebe-se que o município, nas situações em que julga necessário, busca 

sobressair a essa secundarização.  

A Dimensão 4 é aquela que detém maior atenção por parte do município.  Sendo assim, 

concentra o maior número de ações a serem realizadas, sejam no âmbito local ou com 

articulação federativa. No Quadro 21, é possível visualizar esses indicadores. 
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Quadro 21 – Indicadores e ações da Dimensão 4 (Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos)-PAR 2011-2014 

4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

1. Instalações físicas da Secretaria Municipal de E ducação 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta 

Unidade de Apoio / 
Programa 

1 2 

Quando a SME possui prédio próprio ou espaço 
na prefeitura municipal com infraestrutura 
parcialmente adequada, mas não possui 
capacidade para abrigar todos os setores. As 
instalações não possuem condições adequadas de 
segurança, salubridade, conforto ambiental, 
ecoeficiência energética e aterramento elétrico. A 
maioria das instalações não garante acessibilidade 
e não possui banheiros em quantidade suficiente 
para atender aos funcionários e ao público. Não há 
Núcleo de Tecnologia Educacional implantado. 

Garantir as condições 
necessárias à ampliação, 
melhoria e manutenção da 
infraestrutura física da secretaria 
municipal de educação. 

PM – Prefeitura Municipal 
FNDE/ Obras – 
Construção da UAB 

2. Condições da rede física escolar existente 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 

Programa 

7 2 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, 
na área urbana, em quantidade suficiente para 
atender a cerca de 50% da demanda de educação 
infantil (a demanda corresponde, no mínimo, a 
50% da população de 0 a 3 anos, nas creches, e 
100% da população de 4 e 5 anos na pré-escola). 

Garantir as condições 
necessárias à ampliação da 
oferta de vagas na educação 
infantil da área urbana. 

PM – Prefeitura Municipal 

8 2 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, 
no campo, comunidades indígenas e/ou 
quilombolas, em quantidade suficiente para 
atender a cerca de 50% da demanda de educação 
infantil (a demanda corresponde, no mínimo, a 
50% da população de 0 a 3 anos, nas creches, e 
100% da população de 4 e 5 anos na pré-escola). 

Garantir as condições 
necessárias à ampliação da 
oferta de vagas na educação 
infantil no campo, comunidades 
indígenas e/ou quilombolas. 

PM – Prefeitura Municipal 

9 2 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, 
na área urbana, em quantidade suficiente para 
atender a cerca de 50% da demanda do ensino 
fundamental (a demanda corresponde a 100% da 
população de 6 a 14 anos, com possibilidade de 
atendimento à educação de jovens e adultos). Ou 
quando uma ou mais modalidades ofertadas não 
dispõem de infraestrutura física em quantidade 
adequada. 

Garantir as condições 
necessárias à ampliação da 
oferta de vagas no ensino 
fundamental da área urbana. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/FNDE – Programa 
de Reestruturação da 
Rede Física da Educação 
Básica – Construção 
Escolas Ensino 
Fundamental 
Urbana 

10 1 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, 
no campo, comunidades indígenas e/ou 
quilombolas, em quantidade suficiente para 
atender a menos de 25% da demanda do ensino 
fundamental (a demanda corresponde a 100% da 
população de 6 a 14 anos, com possibilidade de 
atendimento à educação de jovens e adultos). 

Garantir as condições 
necessárias à ampliação da 
oferta de vagas no ensino 
fundamental no campo, 
comunidades indígenas e/ou 
quilombolas. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/FNDE – Programa 
de Reestruturação da 
Rede Física da Educação 
Básica – Construção – 
Escolas de Ensino 
Fundamental – Rural 

3. Uso de Tecnologias 

Indica
dor 

Pontua
ção Critério de Pontuação Ação Proposta Unidade de Apoio / 

Programa 

1 1 

Quando existe apenas um laboratório nas escolas 
de ensino fundamental da rede (de Ciências ou de 
Informática). Ou quando não existem laboratórios 
de Ciências e de Informática nas escolas da rede. 

Implantar laboratórios de 
Ciências e de Informática das 
escolas da rede, bem como a 
aquisição regular de insumos 
para a utilização nas práticas 
pedagógicas. 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/FNDE – Proinfo 
Laboratório de Informática 

2 2 

Quando menos de 50% das escolas da rede 
possuem computador ligado à rede mundial de 
computadores (Internet); sua utilização fica restrita 
à direção e à secretaria da escola. 

Ampliar o acesso das escolas à 
Internet, garantindo a sua 
utilização por alunos e 
professores. 

PM – Prefeitura Municipal 

3 2 

Quando menos de 50% das escolas da rede 
possuem salas de recursos multifuncionais 
implantadas, e a oferta do atendimento 
educacional especializado (AEE) está em fase de 
institucionalização no projeto pedagógico (PP) 
dessas escolas. 

Implantar salas de recursos 
multifuncionais nas escolas da 
rede e ampliar a oferta do 
atendimento educacional 
especializado (AEE). 

PM – Prefeitura Municipal 
MEC/SECADI – 
Programa de Implantação 
de Salas de Recursos 
Multifuncionais 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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A justificativa que chama atenção está relacionada às condições da infraestrutura da 

SME, que “funciona em prédio alugado com espaço parcialmente adequado para abrigar todos 

os setores. Há o NTE que funciona em espaço fora da SME, na Biblioteca Municipal; A 

acessibilidade na SME está garantida em 50% dos espaços” (SIMEC, 2016, n.p.), conforme 

dados do SIMEC para o indicador 4.1.1 (biblioteca: instalações e espaço físico). As entrevistas 

realizadas durante a coleta de dados foram feitas no espaço da SME, que se configura tal qual 

está descrito nessa justificativa. Embora alugado, é, realmente, um lugar amplo, com 

localização privilegiada.  

Sobre a Área 2, condições da rede física escolar existente, a SME afirma que a rede 

ainda não possui unidades de educação infantil suficiente para atender a toda a demanda na área 

urbana (indicador 4.2.7), nem no campo (indicador 4.2.8). No que se refere à demanda do ensino 

fundamental na área urbana, indicador 4.2.9, consta, no SIMEC, que “atualmente a rede só 

possui estrutura física própria para atender cerca de 50% da demanda do ensino fundamental 

(15 escolas) funcionam 3º e 4º ciclos” (SIMEC, 2016, n.p.). Para atender à demanda do campo 

(indicador 4.2.10), o município informa que “possui infraestrutura física própria para 

atendimento as séries iniciais, ficando abaixo de 25% o atendimento às séries finais (6 ao 9 ano) 

do ensino fundamental” (SIMEC, 2016, n.p.). O tema das condições físicas das escolas é 

bastante controverso no município, pois muitos foram os entraves relacionados à construção de 

unidades escolares, causando, inclusive, o bloqueio do PAR por pendências no módulo de 

monitoramento de obras. A técnica P11 explica que: “do total foram três em 2010... três projetos 

aprovados em 2010 e 11 aprovados em 2011. Dessas três de 2010 não foi entregue nenhuma. 

Dessas de 2011 foi entregue uma até agora” (P11-EQUIPE_SME, 2016). Todos esses projetos 

estão inseridos e foram aprovados por meio do PAR, mas observa-se que são 14 novas unidades 

escolares que deveriam ter sido entregues à comunidade, mas que apenas uma delas foi 

concluída.  

Explicando de forma breve, a metodologia de construção adotada pelo FNDE no PAR 

2007-2010 foi alterada, pois antes existia uma série de cartilhas que orientavam os projetos 

arquitetônicos, bem como o processo de construção das unidades escolares do Proinfância88,  

comandado pelo município. Com as mudanças introduzidas a partir de 2011, adotou-se um novo 

                                                           
88 O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem 
como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria 
da qualidade da educação. Entre 2007 e 2014, o Programa investiu na construção de 2.543 escolas, por meio de 
convênios e a partir de 2011, com sua inclusão no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2), outras 6.185 
unidades de educação infantil foram apoiadas com recursos federais, totalizando 8.728 novas unidades em todo o 
país. Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao. 
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processo, centralizado, intitulado Metodologias Inovadoras (MI)89, por meio do qual o projeto 

de construção já era entregue pronto para o município, com a escola sendo construída em pré-

moldado, incluindo a contratação da empreiteira, ou seja, tudo decidido em âmbito nacional e 

executado em âmbito local. Sobre as obras de 2010, no processo antigo:  

Houve problemas no início, eles não obedeceram às normativas do FNDE tem uma 
cartilhazinha que dizia assim: terremos com inclinação maior que 2% tem que ser feito 
a terraplanagem, para poder iniciar a obra. Aí iniciaram a obra sem terraplanagem, 
sem fazer as devidas implantações necessárias e aí a gente ficou a ver navios. Aí agora 
a gente conseguiu recurso e tá fazendo o movimento de terra, que devia ter sido feito 
com o terreno limpo. Isso dá muito mais trabalho, porque a gente não tem como 
colocar as maquinas dentro, a gente tem que fazer, as vezes, manual o serviço, e a 
gente vai entregar as obras, mas com custo elevado, que o município vai ter que arcar 
porque não arcou no início, eu não sei se foi por deficiência técnica, foi por política... 
não sei o que foi, só sei que a gente herdou essas obras e a gente fez de tudo pra tentar 
alocar recursos e apontar novos recursos nelas pra fazer esses serviços que deveriam 
ter sido feitos no início e não foi feito e por isso essas obras tão uma demora danada 
(P9-EQUIPE_SME, 2016). 

Sobre as obras de 2011, em MI: 

As obras eram pra ser terminadas, parece que em seis meses, e eles [a empreiteira] 
demoraram quase que um ano e tem obra que ainda tá pela metade, eles não 
conseguiram terminar, então por isso eles rescindiram o contrato, não conseguiram 
fazer nem as cem, cento e poucas que tinham programadas pra essa região aqui da 
Paraíba, e por isso eles rescindiram o contrato dizendo que o contrato estava 
inexequível porque eles demoraram mais tempo do que eles tinham previsto no 
cronograma que eles mesmo proporam e ai se enrolaram. Aí o Governo Federal faz 
um contrato com uma pessoa, que é um consórcio, quando o contrato se dissolve a 
gente fica procurando quem são os responsáveis e eles ficam jogando um pra cima do 
outro e a gente fica a ver navios, esse é um problema. As obras vão ficar pela metade, 
eu não sei como vão resolver isso no Tribunal de contas, isso aí é problema deles (P9-
EQUIPE_SME, 2016). 

Existe um módulo de monitoramento de obras, específico para o controle de execução 

das reformas das escolas e construção de novas creches e unidades escolares, dentro dos 

Programas PAC e Proinfância. Foi por causa dessas pendências que o PAR 2011-2014 foi 

bloqueado pelo MEC. Se, no primeiro formato de construção, o município possuía mais 

autonomia porque recebia os aportes financeiros para executar as obras, mas não seguiu as 

normas e os padrões estabelecidos pelo FNDE, e por isso, passados seis anos, ainda não 

concluiu uma obra sequer, o novo formato instituído pelo FNDE também parece que não foi 

solução para o problema, uma vez que, novamente, as obras não foram entregues, aliás, foi 

entregue uma. Embora não se tenha dados estatísticos para comprovar as ingerências que se 

espalham por esse país nesse quesito, é inquestionável o fato de que existem inúmeras 

                                                           
89 As MI são mais abrangentes e englobam alguns termos comumente utilizados: painéis e elementos pré-moldados 
e pré-fabricados, monoblocos, etc. A utilização de metodologias inovadoras visa o atendimento a três premissas 
básicas do processo de implantação e expansão do programa Proinfância: Custo da Construção, Tempo de 
execução e Qualidade da construção. Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-
metodologias-inovadoras.  
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construções com obras abandonadas em diversas regiões do Brasil. No caso em análise, o 

dilema descentralização versus centralização se tornou um impasse, pois, ao menos na Paraíba, 

nenhum dos dois modelos desencadeou processos responsáveis por observar as necessidades 

da população, conforme preconiza Elazar (2011).  

Sobre a Área 3, Uso de Tecnologias, esta possui quatro indicadores, dos quais três 

foram avaliados de forma negativa. O indicador 4.3.1, referente à existência de laboratórios de 

Ciências e de Informática, foi avaliado com pontuação 1 porque, na rede municipal de ensino, 

não existiam laboratórios de Ciências, apenas de informática. Sobre o indicador 4.3.2 

(existência de computadores ligados à rede mundial de computadores e utilização de recursos 

de informática para atualização de conteúdos e realização de pesquisas), justificou-se que os 

computadores disponíveis para acesso à internet existiam, em mais de 50% das escolas, para o 

uso da direção e da secretaria das escolas, mas, para uso da comunidade escolar, estavam 

disponíveis em menos de 50% das unidades escolares (SIMEC, 2016). Por fim, o indicador 

4.3.3, que aborda a existência de sala de recursos multifuncionais, foi justificado pela SME, 

dizendo que “menos de 50% (36) das unidades escolares da rede possuem, porque a SME 

oferece de forma nucleada e a oferta do atendimento educacional especializado (AEE) já está 

institucionalizada no projeto pedagógico (PP) dessas escolas” (SIMEC, 2016, n.p.). Sobre a 

questão da educação inclusiva, o técnico P12 explica: 

Na gestão de [P7-SME], ele teve como política pública a educação inclusiva, e isso 
houve uma continuidade nesse trabalho. A gestão atual não abandonou essa 
perspectiva da educação, essa perspectiva inclusiva, certo? E aí, como a gente teve 
desde 2008 apoio financeiro do MEC para desenvolver formações, certo, de educação 
especial e depois de educação inclusiva, então fortaleceu realmente. Fomos 
contemplados com salas de recursos, com equipamentos de salas de recursos, certo? 
Tivemos também várias escolas contempladas com o programa PDDE acessibilidade, 
que veio recursos direto para as escolas, para elas construírem rampas, adaptarem 
banheiros, portas de sala de aula. Então tudo isso foi com ação integrada que o 
município foi desenvolvendo em parceria com o MEC e aí foi surgindo frutos (P12-
EQUIPE_SME, 2016). 

Assim como ocorreu no PAR 2007-2010, os esforços empreendidos para o AEE e a 

educação inclusiva tem sido aqueles que mais remetem a uma compreensão de ações 

compartilhadas entre os entes federados, pois existe uma transversalidade de iniciativas em 

todas as Dimensões do PAR, visando à concretização de práticas nesse sentido. O que se vê 

aqui é que a combinação da assistência do MEC com práticas autônomas do município foi a 

estratégia ideal para concretizar a coexistência de unidade na diversidade, efetivando-se como 

um exemplo particular do federalismo cooperativo preconizado por Agranoff (2007), Elazar 

(2011), Watts (2006). 
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Seguindo com a análise das temáticas sugeridas no início dessa subseção, sobre as 

modificações em relação aos ciclos do PAR, no que se refere ao quesito da extinção do módulo 

de monitoramento das ações, este representou um entrave significativo para o desenvolvimento 

da análise do PAR 2011-2014 baseada no SIMEC, pois, no sistema, estão armazenados todos 

os planos de ação, mas não há informações detalhadas sobre sua execução, como havia no 

primeiro ciclo do PAR, em que cada subação possuía um campo de preenchimento para indicar 

seu status, como também um espaço para o município explicar detalhes sobre o mesmo. É por 

esse motivo que não se pode realizar uma análise mais circunstanciada sobre a execução do 

PAR 2011-2014 de Campina Grande, uma vez que a falta de informações sistematizadas 

prejudicou a apreciação do que foi planejado pelo município. Isso se manifesta como uma 

contradição do MEC face ao discurso impelido quando do lançamento do PAR, pois, naquele 

momento, foi anunciado por Haddad (2008, p. 12) que o PAR evitaria “a destruição da memória 

do que foi adotado”.   

A partir dessas mudanças, com a criação do módulo de controle da execução dos 

Termos de Compromisso, intitulado “Execução e Acompanhamento”, implantou-se esse tipo 

de painel de acompanhamento de resultados, que não estava disponível no primeiro ciclo do 

PAR, pois não havia um foco tão voltado para as transferências feitas pela União para os 

municípios. Tal iniciativa evidencia o objetivo de modernização da gestão pública que, por 

meio do gerencialismo, adota um painel de controle como forma de possuir domínio sobre os 

resultados alcançados. Centrou-se, portanto, na lógica administrativa de controle de resultados 

(CABRAL NETO; CASTRO, A., 2011). Além disso, como o Termo de Cooperação Técnica, 

único documento que firmava o pacto do PAR, foi substituído por diversos Termos de 

Compromisso e Convênio, esse mecanismo de controle tornou-se notadamente necessário. 

Por outro lado, parece que, como foram criadas outras formas de controle específicas 

para os módulos separados por programas e para as transferências financeiras realizadas, as 

ações que são de cunho local não possuem a mesma importância para o MEC, que optou por 

não estabelecer alguma forma de acompanhamento. Em relação ao PAR anterior, a única 

alteração foi a inserção de três campos, que ficam localizados em cada ano de execução. São 

eles: parecer, parecer de mérito e status da subação, em um espaço intitulado “Parecer da Equipe 

Técnica”, porém sua existência não representou grandes mudanças no acompanhamento do 

PAR 2011-2014, pois a maioria dos campos está sem preenchimento (das 331 ações do PAR 

de Campina Grande, apenas 21 possuem informação sobre o parecer). 

Quanto aos Termos de Compromisso e Convênio, são treze documentos que envolvem 

a assistência financeira do MEC/FNDE, relacionados aos seguintes temas (Quadro 22): 
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Quadro 22 – Termos de Compromisso de Campina Grande – PAR 2011-2014 

Nº do 
Documento 

Tipo de documento Exercício Valor 
Empenhado 

Indicadores 
do PAR 

Detalhamento 

1045 
Termo de 
Convênio - 
Caminho da Escola 

2011 752.122,80 4.2.12 
4 itens - VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS 
ESCOLAR. 

7194 
Termo de 
Convênio - 
Caminho da Escola 

2012 1.320.000,00 4.2.12 10 itens - VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS 
ESCOLAR. 

9368 
Termo de 
Compromisso - 
Formação 

2012 51.045,00 2.5.3 

10 itens - FORMAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE 
PALESTRANTE, REFEIÇÃO PARA PARTICIPANTES, 
HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, 
ETC. 

8788 
Termo de 
Compromisso - 
PROINFÂNCIA 

2012 92.081,54 4.2.11 

430 itens - MOBILIÁRIO: MESAS, CADEIRAS, 
BERÇOS, CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO 
PROFESSOR, ARMÁRIO, BRINQUEDOS, ETC. 
EQUIPAMENTOS: GELADEIRA, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, FOGÃO, 
BATEDEIRA, MICROONDAS, ETC. 

201305876 

Termo de 
Compromisso - 
Brinquedos 
Didáticos 

2013 60.767,73 4.4.2 348 itens - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO: 
JOGOS E BRINQUEDOS. 

201303123 

Termo de 
Compromisso - 
Mobiliário e 
Equipamentos 

2013 877.222,00 4.2.11 
7377 itens - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS: 
CONJUNTO PROFESSOR, MESA PARA PESSOA 
EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTO ALUNO. 

201405650 

Termo de 
Compromisso - via 
Emenda 
Parlamentar 

2013 1.999.940,00 4.2.11 7905 itens - TABLET EDUCACIONAL 7". 

201300499 
Termo de 
Compromisso - 
PROINFÂNCIA 

2013 91.826,54 4.2.11 

430 itens - MOBILIÁRIO: MESAS, CADEIRAS, 
BERÇOS, CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO 
PROFESSOR, ARMÁRIO, BRINQUEDOS, ETC. 
EQUIPAMENTOS: GELADEIRA, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, FOGÃO, 
BATEDEIRA, MICROONDAS, ETC. 

201406595 

Termo de 
Compromisso - 
Brinquedos 
Didáticos 

2013 20.255,91 4.4.2 116 itens - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO: 
JOGOS E BRINQUEDOS. 

201401288 
Termo de 
Compromisso - 
PROINFÂNCIA 

2014 944.018,01 4.4.2 

1719 itens - MOBILIÁRIO: MESAS, CADEIRAS, 
BERÇOS, CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO 
PROFESSOR, ARMÁRIO, BRINQUEDOS, ETC. 
EQUIPAMENTOS: GELADEIRA, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, FOGÃO, 
BATEDEIRA, MICROONDAS, ETC. 

201600039 

Termo de 
Compromisso - via 
Emenda 
Parlamentar 

2015 14.262,56 4.2.11 140 itens - EQUIPAMENTOS: VENTILADOR DE 
PAREDE. 

Fonte: SIMEC (2016). 

Excetuando-se a existência de um Termo de Compromisso relacionado à formação de 

professores (Dimensão 2), os demais estão todos vinculados à Dimensão 4, compreendendo a 

aquisição de materiais, equipamentos e brinquedos didáticos. Distribuídos em diversos anos, a 

maior parte dos termos está relacionada à aquisição de mobiliário e equipamentos, uma ação do 

FNDE que tem por objetivo “renovar e padronizar o mobiliário escolar no país, garantindo 

qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e contribuindo para a 

permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica” (BRASIL, 2013, p. 

68), como parte do programa Proinfância. 
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Tendo como foco o acompanhamento da execução das ações, o que se tem, 

concretamente, é a exclusão do módulo de monitoramento, a inclusão de dois módulos de 

controle de ações com desembolso financeiro, obras e termos, e o que sobra é uma série de 

incertezas sobre o que foi planejado, aprovado pelo MEC e realizado pelos entes, nessa 

sequência. Há diversas ações com assistência técnica/financeira, do município de Campina 

Grande, preenchidas com detalhamento de itens, mas que não consta informação sobre um 

parecer do MEC acerca do deferimento ou indeferimento. Isso quer dizer que não se sabe, com 

real certeza, se a demanda do município foi atendida. Resta voltar ao painel de execução de 

termos e realizar comparações com os indicadores, na expectativa de encontrar alguma 

correlação. Não há, portanto, uma clareza no compartilhamento da informação, que deveria 

primar pela transparência, como preconiza Cameron (2001), bem como pelo armazenamento 

do maior número de dados possível, de modo que qualquer pessoa, seja membro da equipe ou 

gestor, em qualquer tempo, pudesse saber o que foi aprovado ou não em cada subação, mas, 

infelizmente, isso não é possível. O planejamento até pode ter sido bem elaborado, mas seu 

acompanhamento é notadamente falho. O correto, para dar sustentação ao regime de 

colaboração, seria que houvesse mais clareza no compartilhamento do poder, com regras claras 

de atuação em cada nível de governo. 

Como, ao longo do tempo, o MEC criou módulos no SIMEC específicos para a gestão 

de alguns programas, como é o caso do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR), do Mais Educação e do Sistema Nacional de Formação 

Continuada (SINAFOR), avalia-se que essas mudanças representaram, de algum modo, certa 

fragmentação no que tange a fatores como a articulação entre os entes, divisão de competências 

e responsabilidades conjuntas, pois se estabeleceu um distanciamento entre o que está previsto 

no conteúdo do PAR e os módulos implantados separadamente. Entende-se, também, que os 

módulos são importantes porque comportam informações mais específicas de cada programa, 

mas compreende-se que deveria haver, na estrutura do PAR 2011-2014, referências cruzadas 

com os módulos implantados, primando pela articulação entre as ações do PAR e os demais 

programas, para proporcionar seu fortalecimento, ao invés de um possível enfraquecimento.  

Como o federalismo cooperativo prevê a possibilidade de sobreposição e 

interpenetração nas ações estabelecidas pelos entes federados, considera-se essa como uma 

alternativa para garantir a transparência das ações e estabelecer uma comunicação entre os entes 

mais concentrada no conteúdo do PAR. Essa constatação parece contraditória, pois o PDE e o 

Plano de Metas foram lançados justamente com o discurso de que os programas, antes pensados 

de forma fragmentada, iriam ser abarcados no “guarda-chuva” do PAR. Contudo, seu segundo 



281 

 

 

ciclo traz consigo esse retorno às velhas práticas, haja vista a criação de diversos módulos no 

SIMEC sem a devida referência ao indicador relacionado no PAR. 

O que se conclui da análise do segundo ciclo é que a fragmentação da política imperou 

como marco dos programas, pois, dentro do PAR, existem três blocos distintos: um lote de 

ações de responsabilidade do município sem qualquer acompanhamento, outro lote de ações de 

assistência técnica com informações insuficientes sobre seu atendimento e um terceiro lote, 

com os holofotes do MEC/FNDE sobre as transferências financeiras realizadas, mas que não 

está disponível para controle pela sociedade. Diante de um rol de 82 indicadores, pouquíssimos 

são os casos em que se observam avanços em termos de responsabilidades conjuntas, a não ser 

o exemplo evidente da educação inclusiva. Afinal, em que pese a superação de algumas 

fragilidades existentes no PAR 2007-2010, nesse segundo ciclo, ao invés de prevalecerem os 

avanços, novos limites foram acrescidos à materialização do regime de colaboração. 

Para finalizar, tem-se em mente que toda essa discussão tem o propósito de encontrar 

caminhos que possam indicar um compasso mais substantivo entre os objetivos dos entes 

federados para a educação brasileira. Retomando o primeiro documento do MEC divulgado 

para apresentar o PAR, resgata-se que seu objetivo é “reafirmar-se a determinação de assegurar 

as condições de acesso, permanência, conclusão e sucesso dos alunos de forma a não 

comprometer o presente e irremediavelmente o futuro das novas gerações” (BRASIL, 2008a, 

p.2). Nesse sentido, utilizando as palavras de um dos entrevistados, ressalta-se o que, de fato, 

deve ser importante em qualquer pesquisa que envolva o estudo de políticas na área da educação 

brasileira: “a gente procura, a gente percorre esse plano todinho, eu ando por ele de pé à ponta, 

e fico sempre desejosa de chegar ao aluno. Espero que a gente não passe mais cem anos, nesse 

emaranhado, para chegar as nossas crianças. É isso” (P5-SME, 2016). Assim, essa investigação 

primou por esmiuçar os elementos que estão no âmago do PAR, com a intenção de encontrar 

caminhos para um regime de colaboração verdadeiro, “sempre desejosa de chegar ao aluno”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese teve o objetivo de analisar o Plano de Ações Articuladas (PAR), 

situando-o no contexto do federalismo brasileiro, tendo como foco a interdependência nas 

relações entre os entes federados, com destaque para a gestão do PAR do município de 

Campina Grande, PB. Mediante reflexões direcionadas pelas categorias norteadoras – 

Coordenação Federativa, Descentralização, Autonomia e Cooperação – a pesquisa esteve 

centrada na análise de quais inter-relações surgem entre esses e outros elementos de gestão do 

PAR, tanto no contexto geral quanto no particular, no município de Campina Grande.   

Sobre o objetivo específico de compreender a dinâmica de compartilhamento do 

poder entre os entes federados na concepção, elaboração e execução do PAR, a revisão teórica 

sobre o PDE e o PAR trouxe em seu conteúdo uma análise fundamentada no federalismo para 

atingir ao objetivo (as principais conclusões sobre essa temática estão esquematizadas na Figura 

24). O caminho adotado para a celebração do pacto federativo e a consequente organização do 

Estado mediante uma concepção cooperativa contemplam a presença de atores institucionais – 

as unidades constituintes – e de um conjunto de responsabilidades políticas entre os diferentes 

níveis de governo, que se refletem tanto na formulação de políticas quanto na sua 

implementação. Nesse sentido, os arranjos políticos firmados no PAR, em virtude do dilema da 

tomada de decisão compartilhada (shared decision making), conduziram as relações entre os 

entes para longe da matriz federativa defendida por Elazar (1992), bem como do modelo de 

Autoridade Interdependente de Wright (1978).  

Figura 24 – Representação esquemática sobre a concepção, a elaboração e a execução do PAR 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

Com evidências do predomínio de estratégias hierárquicas, tanto o PDE como a 
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concepção do PAR foram estabelecidos no arcabouço dos preceitos do gerencialismo, em 

especial na definição de um planejamento estratégico, porém, mediante o estabelecimento de 

arranjos institucionais e regras de decisão do Governo Federal que, apesar de incorporarem os 

interesses de base territorial, foram pensados em âmbito central, isto é, submetidos a um 

processo pouco participativo. Ao mesmo tempo, o PAR nasce em meio ao propósito de 

estabelecer uma pauta de discussão nacional para unificar o atendimento aos municípios na área 

educacional visando a minimizar as distorções históricas que o Brasil desenvolveu com o 

clientelismo e os projetos políticos de balcão, sendo esse o avanço mais significativo do PAR. 

Embora exista um conjunto de críticas ao Ideb, reconhece-se que a definição de um mecanismo 

de avaliação nacional é, também, ponto positivo, pois estimula o município a buscar a melhoria 

da qualidade da educação (mesmo que não se possa confirmar um efeito direto entre PAR e 

Ideb).  

Quanto ao diagnóstico e à elaboração do PAR no SIMEC, o principal limite que se 

observa é a estrutura engessada do sistema que não permite a customização de suas ações (por 

exemplo: inserir, editar, excluir ações), impelindo os municípios a elaborarem planos de ações 

padronizados pelo MEC para o país inteiro. O município, por sua vez, encontra na indução 

financeira o incentivo necessário para confirmar a adesão ao PAR. Um aspecto mal definido 

pelo Governo Federal está em não formalizar a assistência dos estados na elaboração do PAR 

do município, ficando, esse desenho, dependente da concepção dos gestores estaduais sobre a 

importância do apoio aos municípios, concepção essa que pode variar conforme as opções 

políticas de cada ente. Como efeito positivo, destaca-se que o PAR exige dos gestores a 

formalização de acordos para sua concretização, consubstanciando as ações realizadas ao 

caráter formal de responsabilização das partes envolvidas. 

No âmbito da execução dos planos de ação, é evidente que o PAR se materializa 

mediante ações articuladas, o que, em essência, é o que caracteriza o jogo federativo. O PAR 

também trouxe ganhos em termos de agilidade nos processos, reduzindo nitidamente o tempo 

de resposta aos pleitos cadastrados no SIMEC. Porém, a execução do PAR é fortemente 

prejudicada pelas ações não realizadas, principalmente porque os compromissos assumidos no 

primeiro PAR foram inúmeros (talvez por isso tenha reduzido seu compromisso no segundo 

ciclo). E deixa a desejar também o acompanhamento dos resultados do PAR, isto é, o controle 

do SIMEC é notadamente inconsistente, pois o MEC priorizou apenas o monitoramento da 

execução financeira dos termos de compromisso.  

Para superar essas lacunas, é imperativo que a tomada de decisão do MEC seja 

direcionada no sentido de: 
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a) Envolver os entes em futuras mudanças que afetem o conteúdo do PAR, bem como 

sua estrutura.  

b) Flexibilizar a estrutura do SIMEC para permitir ações personalizadas pelos 

municípios. 

c) Adequar os instrumentos de avaliação para que possam refletir melhor os 

resultados do PAR. 

d) Formalizar a participação dos estados no apoio à elaboração do PAR dos 

municípios, de modo que se defina previamente a sua forma de organização do 

regime de colaboração no âmbito do PAR. 

e) Tomar providências no sentido de garantir que as ações assumidas sejam 

realizadas. 

No que se refere ao objetivo específico de analisar o papel do MEC enquanto 

coordenador da política educacional do PAR, observaram-se limites de ordem instrumental na 

categoria Coordenação Federativa do MEC: primeiro, ambiguidades no conteúdo dos 

documentos normativos que regimentam o PAR, com inconsistências relativas à elaboração dos 

planos, tais como informações desencontradas nos manuais e no guia prático de ações; segundo, 

ausência da divulgação do PAR 2011-2014, que, embora esteja escrito nos manuais que o 

mesmo seria divulgado nos portais no MEC, na prática, apenas as pessoas com acesso ao 

SIMEC conseguem visualizá-lo. Considerando que as relações estabelecidas para a gestão do 

PAR transitam plenamente em plataformas tecnológicas, a clareza das informações sobre as 

operações a serem realizadas no SIMEC é fundamental, uma vez que não ocorrem de modo 

presencial. Mesmo assim, avalia-se que o PAR está arranjado em instrumentos estruturais e 

programáticos que intencionam prestar suporte a sua operacionalização e minimizar as dúvidas 

que venham a surgir. Além disso, a partir do PAR, alguns programas do MEC foram 

fortalecidos, a exemplo do PNAIC. 

Em termos de finalidade, o PAR foi lançado para promover o planejamento estratégico 

municipal na área da educação, com o objetivo também de atender a todos de modo mais 

uniforme, e não apenas aos que possuem maior capacidade técnica. O alcance proporcionado 

pelo PAR para contemplar os municípios que não conseguiam ter acesso à assistência do MEC 

representa um grande avanço, buscando, nessa medida, aproximar o município da noção de 

planejamento oriundo da nova gestão pública. Mesmo sem ter construído um Estado 

completamente moderno, o Brasil ingressou em um novo estágio administrativo, pois 

permanece reformulando suas políticas para lidar com os desafios econômicos mundiais, como 
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também para resolver seus graves problemas sociais. Portanto, ao fazer uso dos instrumentos 

estrategicamente elaborados e buscar as metas estabelecidas pelos planejadores centrais, reforça 

a incorporação dos ideais do gerencialismo quanto à modernização da gestão educacional. 

Todavia, ocorre que o PAR se deparou justamente com o que queria minimizar, não 

se configurando, em alguns casos, como possibilidade de superação das assimetrias. Isto é, ao 

se deparar com as incapacidades técnicas locais, o PAR não conseguiu se consubstanciar como 

um instrumento capaz de elevar o nível de conhecimento processual nesses casos. Avalia-se 

que isso se agravou porque não houve a devida formação prévia com aqueles que iriam elaborar 

o PAR, pois o planejamento estratégico requer o “pensar estrategicamente”, do contrário, 

tenderá a ter um significado periférico para os gestores. São, portanto, insuficiências que a 

política apresenta quanto aos instrumentos de pesquisa e construção de capacidade e 

comportamental. 

Em termos de processos gerenciais, o PAR proporcionou um notado avanço no que se 

refere ao tempo gasto no repasse de recursos financeiros aos entes federados, oportunizando, 

também, que os órgãos de controle possam acompanhar de forma mais ágil a execução 

financeira dos convênios. Em contrapartida, não há um diálogo com o município sobre o 

posicionamento acerca das demandas solicitadas, como também foram detectadas deficiências 

no tocante ao acompanhamento das ações do PAR que não estejam relacionadas a alguma 

execução financeira. Por isso, cabe dizer que muito se discute sobre o PAR enquanto 

instrumento regulador da gestão educacional municipal, mas, ao observar com mais 

proximidade a operacionalização do mesmo, constata-se que tal regulação é mais marcante na 

etapa de planejamento, pois, quando se trata do controle da execução do PAR, o MEC abre mão 

do devido acompanhamento que a coordenação federativa exige. 

Para tornar a coordenação federativa mais eficaz, são necessárias mudanças que 

enfatizem os seguintes aspectos: 

a) Revisar os documentos normativos para eliminar as inconsistências detectadas. 

b) Garantir ampla divulgação de todos os ciclos do PAR. 

c) Fortalecer as ações de capacitação dos gestores para a compreensão dos conceitos 

de planejamento estratégico. 

d) Melhorar os procedimentos de resposta aos pedidos cadastrados no SIMEC. 

e) Reestabelecer instrumentos de monitoramento dos planos de ação do PAR. 

Para cumprir o objetivo específico de examinar como se caracterizam as relações 

intergovernamentais no exercício do PAR, à luz das bases federativas do regime de 
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colaboração, foram analisadas as categorias que fundamentam o princípio da unidade na 

diversidade, a saber, descentralização, autonomia e cooperação. 

Sem tender a retomar uma análise pormenorizada das categorias, destacam-se os 

elementos promissores e os contraproducentes encontrados. A melhoria do relacionamento com 

os municípios, os quais reconhecem as ofertas mediadas pelo PAR como relevantes para a 

gestão da educação, aliada à redução das distâncias e à tentativa de rompimento da tradição 

política de projetos de balcão, representam benefícios para a gestão das relações 

intergovernamentais. A divisão de competências na execução do PAR é clara, embora possam 

existir dificuldades de entendimento por parte dos municípios quanto ao seu papel. 

Adicionalmente, os ganhos obtidos com o uso da tecnologia da informação utilizada no SIMEC 

são incontestáveis. Mas falta gerenciar todas as etapas da gestão educacional (planejamento, 

execução e avaliação) de uma forma melhor. Tendo em vista que os municípios acatam as 

demandas induzidas pelo MEC, contudo, que poderá haver casos em que a contrapartida do 

município não é cumprida, observa-se que o processo instituído para a construção de escolas 

e/ou outros equipamentos escolares apresenta falhas no sentido de não garantir a total execução 

dos projetos. 

Por outro lado, a falta de capacidade técnica, as deficiências de introjeção da cultura 

de planejamento e as dificuldades de manuseio da tecnologia da informação conduziram os 

gestores educacionais a transferir seu papel para terceiros, em detrimento de uma atuação mais 

presente no planejamento do PAR. Mas o impasse mais concreto na descentralização mediante 

o PAR está na questão da autonomia dos municípios, pois as prioridades estabelecidas pelas 

unidades descentralizadas permaneceram restritas aos interesses da unidade central. Esse ponto 

é bastante controverso no PAR, pois, ao invés de proporcionar o fortalecimento do regime de 

colaboração, na prática, tem evidenciado limites que impedem sua efetivação, nesse contexto. 

. Sendo autônomos, os municípios deveriam valer-se de seus próprios meios, vontades 

e princípios. Como consequência, o exercício da autonomia por parte dos municípios fica 

associada a um movimento de luta, de confronto ao que está posto no PAR, quando, de acordo 

com os princípios federativos, deveria ser um movimento espontâneo, intrínseco ao processo 

de planejamento contido nele. O motivo pelo qual isso acontece já está bastante claro: os 

processos de elaboração e de execução do PAR não são sinônimos de descentralização, e sim 

de desconcentração administrativa. 

Ao pensar no provimento das políticas sociais como uma responsabilidade de todos os 

entes, deveria haver uma ação conjunta que caracterizasse a existência de projetos de auxílio 

mútuo, mas isso não foi possível constatar na construção do PAR. Outro ponto importante é 
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que a sobreposição de ações e a fragmentação de programas do PAR acabou por criar estruturas 

e processos formais que canalizam a atividade intergovernamental na direção da 

institucionalização dessas atividades fragmentadas, isto é, não se tem um contexto em que 

impera a divisão de competências com responsabilidades conjuntas. 

Também falta maior clareza no tocante à comunicação entre os entes, pois não existe 

uma ferramenta clara de comunicação que ultrapasse as deficiências do contato telefônico, bem 

como da correspondência eletrônica (e-mail). Nas relações intergovernamentais, a ausência de 

transparência da gestão do PAR também implica deformidades quanto à clareza no 

compartilhamento do poder, considerando não haver regras claras de atuação em cada nível de 

governo. O papel dos estados na elaboração/execução do PAR dos municípios não está 

evidente, pois cada estado opera conforme sua conveniência, tornando marcante a estratégia do 

MEC de relacionamento direto com os municípios, pois inexistiram diretrizes nacionais que 

direcionassem uma atuação no sentido de relações entre os três entes.  

Para sanar esses dilemas, são necessárias iniciativas de mudança que contemplem: 

a) Melhorar a estrutura intragovernamental dos municípios para gerenciar o PAR. 

b) Realizar formações para desenvolver capacidades gerenciais nas equipes locais, 

bem como tornar claras as regras de atuação em cada nível de governo no exercício 

do PAR. 

c) Revisar as regras de participação em projetos de construção para garantir a 

conclusão dos mesmos. 

d) Eliminar a rigidez existente na estrutura do PAR para permitir que os municípios 

exerçam sua autonomia como um elemento incorporado ao planejamento. 

e) Resolver a sobreposição de ações, especialmente na Dimensão 2 (Formação), 

como também a fragmentação de programas do MEC, inseridos no SIMEC e no 

PAR. 

f) Criar ferramentas alternativas de comunicação entre os entes que estejam, 

preferencialmente, inseridas no módulo do PAR no SIMEC, preservando a 

memória das decisões adotadas. 

g) Fortalecer a atuação dos entes estaduais na elaboração e execução do PAR, tanto 

em termos de assistência quanto em responsabilidades compartilhadas em planos 

de ação. 

Contrabalançando as métricas de poder e autonomia, torna-se indiscutível que os entes 

federados devem buscar uma estreita cooperação intergovernamental, pois os arranjos e as 
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regras de decisão que incorporem os interesses das unidades subnacionais devem ser reflexo 

das preferências da população. 

No que se refere ao objetivo específico buscar evidências sobre limites e 

possibilidades evidenciados na gestão do PAR 2007-2010 e do PAR 2011-2014 no município 

de Campina Grande, cabe destacar que o município possui uma estrutura de médio porte, 

conferindo-lhe uma melhor capacidade para lidar com as demandas da educação, especialmente 

no âmbito do PAR. Sobre a gestão do PAR 2007-2010, observou-se que não existia um 

envolvimento de todos os membros da SME na execução do mesmo, havendo a designação de 

um membro para o papel de “articulador do PAR”, ao invés de uma ampla participação da 

equipe. 

Em relação às responsabilidades conjuntas, ambos os entes, União e município, 

deixaram de cumprir compromissos na execução dos dois ciclos do PAR de Campina Grande. 

As ações que o município não realizou, relacionadas ao mapeamento dos professores para 

estabelecer planos de formação, estavam vinculadas à assistência do MEC, mas as ações do 

MEC nessa área não foram realizadas por esse motivo, pois o mesmo cadastro que foi exigido 

no PAR também foi feito na Plataforma Freire. Em contrapartida, o compromisso do MEC em 

prestar assistência ao município foi quebrado em diversas ações. Tal condição fez emergir a 

necessidade de a SME buscar soluções locais para as demandas apontadas no PAR, na 

perspectiva de não permitir a descontinuidade dos programas, o que enalteceu a autonomia 

exercida pelo ente municipal. Como já havia condições que permitem o desenvolvimento de 

políticas locais autônomas, prévias à existência do PAR, a SME não ficou totalmente 

dependente do MEC. 

Além desses limites, possibilidades, como o programa de educação inclusiva, foram 

realizados de forma articulada, confirmando a existência de projetos de auxílio mútuo entre os 

entes, configurando-se como um regime de colaboração efetivo. Registram-se também avanços 

na implantação de laboratórios de informática e salas de recursos multifuncionais. De modo 

negativo, porém, houve relatos quanto a projetos inseridos e aprovados por meio do PAR, em 

ambos os ciclos, para a construção de unidades escolares, mas que, das 14 novas unidades que 

deveriam ter sido entregues à comunidade, apenas uma delas foi concluída, revelando 

fragilidades em termos da gestão local, bem como dos critérios de avaliação de projetos por 

parte do MEC/FNDE. 

Para superar essas lacunas, a tomada de decisão, tanto do MEC quanto do município, 

deve ser direcionada no sentido de: 
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a) Melhorar a estrutura interna de acompanhamento do PAR, fortalecendo o 

envolvimento de toda a equipe da SME em sua execução. 

b) Resolver as pendências de construção das unidades escolares de Campina Grande. 

c) Criar mecanismos de transparência pública que permitam o controle social sobre 

as ações do PAR, sejam técnicas ou financeiras. 

d) Melhorar a definição dos critérios de avaliação de projetos para minimizar 

possíveis distorções que impeçam a conclusão das construções. 

e) Reforçar a equipe local de acompanhamento das obras, capacitando-a para elaborar 

projetos mais ajustados aos critérios estabelecidos pelo MEC/FNDE. 

Por fim, avalia-se que, se os sistemas políticos nos quais prevalece o federalismo 

caracterizam-se pela interdependência mútua, o equilíbrio entre as relações 

intergovernamentais é, portanto, decisivo, para que haja eficácia na combinação de unidade e 

diversidade. Do ponto de vista do pacto federativo, considera-se que o PAR garante a unidade, 

pois se trata de uma política uniforme para todos os municípios, mas o faz em detrimento da 

diversidade, por não primar por um processo cooperativo que equacione a assimetria entre os 

entes. O equilíbrio é um objetivo-chave aqui, originando-se a partir do movimento que congrega 

circunstâncias locais específicas com a necessidade de coordenação das políticas.  

Para que seja possível avançar na proposição de políticas como expressão de políticas 

de Estado, em uma concepção federativa que não minimize o papel dos entes federados, mas 

que preserve a autonomia deles, defende-se a necessidade de revisar os limites aqui destacados, 

pois essas ações implicam na reorganização da gestão da educação.  

Discutir o entrelaçamento do PAR com o federalismo cooperativo é reconhecer que 

ainda há um vasto campo a ser explorado, pois, na medida em que se acrescentam novos 

elementos à pesquisa, percebe-se um movimento de reflexão que busca o constante 

amadurecimento sobre a relação entre federalismo e educação, e não se finda nas palavras aqui 

escritas.  
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APÊNDICE A – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

ROTEIRO A - ENTREVISTAS COM A UNIÃO  
(MEMBROS DO MEC) 

 
1. O que motivou o MEC a conceber o PAR? Quem participou da sua concepção? Quais foram 

as atribuições de Estados e Municípios na concepção do PAR? 
 
2. O PAR trouxe mudanças na relação do MEC com os municípios? Caso positivo, enumerar 

as principais mudanças.  
 

3. As Secretarias Estaduais de Educação possuíram alguma função na elaboração e/ou 
execução do PAR Municipal? Em caso positivo, quais eram? 

 
4. Tendo em vista a operacionalização (elaboração, execução, acompanhamento) do PAR, 

como se dá a comunicação entre o MEC e o município? Como se deu a comunicação sobre 
as ações de assistência técnica/financeira que o MEC não cumpriu? 

 
5. Os municípios compreendem a estrutura (sequência de passos) do PAR? Entendem suas 

responsabilidades ou tiveram dificuldade de compreender seu papel no âmbito do 
programa? Se houve, quais foram e como o MEC atuou para superar as dificuldades? 

 
6. Na fase de execução do PAR pelo município, como se dá o cumprimento das ações? Há 

dificuldades na execução? Como o MEC acompanha as subações?  
 

7. Quando o município demanda ações no PAR de assistência técnica (ex: 10 kits de material), 
como é informado sobre seu pedido (se será atendido, quando e quantos kits seriam 
enviados)? 

 
8. Por que o modulo de monitoramento foi extinto do PAR 2011-2014? Como ficou o 

acompanhamento das ações de assistência técnica? E das ações de assistência financeira? 
 
9. Por que o PAR 2011-2014 não está disponível para consulta pública? Deveria ter sido 

disponibilizado um Termo de Cooperação Técnica 2011-2014? 
 

10. Houve casos em que o município já possuía programas ou ações que também estavam 
previstas no PAR (sobreposição de ações)? Em caso positivo, qual foi o procedimento 
adotado pelo MEC para resolver as duplicidades e contemplar o que não estava previsto? 

 
11. O PAR 2011-2014 já se encerrou. Qual a razão de não ter sido feito um novo planejamento 

em 2015? Porque não houve PAR? 
 

12. Sobre o PAR 2016-2019, quais as mudanças em relação aos ciclos anteriores? Como será o 
novo modelo? Quais serão as atribuições de Estados e Municípios no novo PAR? 
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ROTEIRO B - ENTREVISTAS COM O ESTADO  
(MEMBROS DA SECRETARIA) 

  
1. Qual o foi o papel que a Secretaria Estadual de Educação desempenhou na concepção 

(criação) do PAR?  
 
2. O PAR trouxe mudanças na relação do Estado com o MEC? 

 
3. A Secretaria Estadual de Educação atua de que forma no PAR Municipal? Quais são suas 

funções na elaboração e/ou execução do PAR Municipal?  
 

4. O PAR trouxe mudanças na relação da Secretaria Estadual de Educação com os 
municípios? E a relação entre a União? 

 
5. Na fase de elaboração do PAR pelo município, como se dá a comunicação com a Secretaria 

Estadual de Educação? Como o Estado acompanha as metas do município? 
 

6. Os municípios compreendem a estrutura do PAR? Como foi a relação com o sistema 
SIMEC? Como se dá a comunicação com a Secretaria Estadual de Educação? 
 

7. Como o Estado atua junto às dificuldades do município? 
 

8. Depois que o modulo de monitoramento foi extinto do PAR 2011-2014, como ficou o 
acompanhamento das ações de assistência técnica? E das ações de assistência financeira? 

 
9. Das ações geradas no PAR, alguma já era efetuada pelo município? E programas/ações que 

não estavam no PAR, existiam? Em caso positivo, houve algum procedimento para resolver 
as duplicidades e contemplar o que não estava previsto?  

 
10. O PAR 2011-2014 já se encerrou, mas não houve um novo ciclo em 2015. Como o 

município atuou em 2015? 
 
11. Que aspectos você considera positivos no PAR? E negativos?  

 
12. Que mudanças o PAR introduziu na gestão da educação municipal? 
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ROTEIRO C - ENTREVISTAS COM O MUNICÍPIO  
(SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO) 

  
1. Qual o foi o papel que o município desempenhou na concepção (criação) do PAR? Como o 

MEC chegou aos municípios para a implantação do PAR?  
 
2. O PAR trouxe mudanças na relação do MEC/FNDE com o município?  

 
3. A Secretaria Estadual de Educação atua de que forma no PAR Municipal?  
 
4. Você participou da elaboração do PAR no município? Fale um pouco sobre sua atuação. As 

ações do PAR condizem com as necessidades do município?  
 

5. Com relação às eleições municipais, houve troca de equipe? 
 
6. A estrutura do PAR é de fácil compreensão? Como foi a relação com o sistema SIMEC? 

Como se dá a comunicação com o MEC? 
 

7. Houve dificuldades de compreender o papel do município no âmbito do programa? Se 
houve, quais foram e como o MEC atuou para resolver os problemas? Como o Estado atua 
junto às dificuldades do município? 

 
8. Na fase de execução do PAR pelo município, como se dá o cumprimento das ações? Há 

dificuldades na execução? Como ficou o acompanhamento após a extinção do módulo de 
monitoramento do PAR 2007-2010? Como o MEC acompanha as subações? Como o 
Estado acompanha as subações? 

 
9. Quando o município demanda ações de assistência técnica (ex: 10 kits de material), como 

é informado sobre seu pedido (se será atendido, quando e quantos kits seriam enviados)? 
 

10. Depois que o modulo de monitoramento foi extinto do PAR 2011-2014, como ficou o 
acompanhamento das ações de assistência técnica? E das ações de assistência financeira? 

 
11. Das ações geradas no PAR, alguma já era efetuada pelo município? E programas/ações que 

não estavam no PAR, existiam? Em caso positivo, houve algum procedimento para resolver 
as duplicidades e contemplar o que não estava previsto?  

 
12. O PAR 2011-2014 já se encerrou, mas não houve um novo ciclo em 2015. Como o 

município atuou em 2015? 
 
13. Qual a importância do PAR para o município? Que aspectos você considera positivos no 

PAR? E negativos? O que o município faz para resolvê-los? 
 
14. Que mudanças o PAR introduziu na gestão da educação municipal? 
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ROTEIRO D - ENTREVISTAS COM O MUNICÍPIO  
(MEMBROS DA EQUIPE LOCAL) 

  
1. O PAR trouxe mudanças na relação do MEC/FNDE com o município? Qual a importância 

do PAR para o município? 
 

2. A Secretaria Estadual de Educação atua de que forma no PAR Municipal? Possui alguma 
função junto ao município? 

 
3. Na fase de elaboração do PAR pelo município, como se dá a comunicação com o MEC? As 

ações do PAR condizem com as necessidades do município? 
 
4. A estrutura do PAR é de fácil compreensão? Como o MEC atua junto às dificuldades do 

município? Como o Estado atua junto às dificuldades do município? 
 
5. Na fase de execução do PAR pelo município, como se dá o cumprimento das ações? Há 

dificuldades na execução? Como o MEC acompanha as metas? Como o Estado acompanha 
as metas? 

 
6. O município possuía programas/ações locais que também estavam previstos no PAR? E 

programas/ações que não estavam previstos, existiam? Em caso positivo, houve algum 
procedimento para resolver as duplicidades e contemplar o que não estava previsto? Qual 
foi o encaminhamento proposto pelo município? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 
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ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ART. 211 DA CF DE 1988 

Fonte: 

http://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/con1988_16.04.2015/art_211_.asp 

Título VIII     

Da Ordem Social 

Capítulo III     

Da Educação, da Cultura e do Desporto 

Seção I     

Da Educação 

 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 

    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. 

    § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 

    § 4º 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. 

    § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

 
Histórico de Alterações do Artigo 

EMC-014 de 12/09/1996  

Dispositivo Texto Anterior   Alteração 

   Par. 1 § 1º A União organizará e 

financiará o sistema federal 

de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica 

e financeira aos Estados, ao 

  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema 

federal de ensino e o dos 

Territórios, efinanciará prestaráasassistênciainstit

uições técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o 
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Distrito Federal e aos 

Municípios para o 

desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o 

atendimento prioritário à 

escolaridade obrigatória. 

desenvolvimento de seus sistemas 

de ensino epúblicas ofederais atendimentoe priorit

árioexercerá,àem escolaridadematéria obrigatória.

educacional,função redistributiva e supletiva, de 

forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

   Par. 2 § 2º Os Municípios atuarão 

prioritariamente no ensino 

fundamental e pré-escolar. 

  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e pré-escolar.na educação 

infantil. 

   Par. 3 

 

  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

   Par. 4 

 

  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, 

os Estados e os Municípios definirão formas de 

colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

EMC-053 de 19/12/2006  

Dispositivo Texto Anterior   Alteração 

   Par. 5 

 

  
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular. 

   Par. 6 

 

  

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 

arrecadação da contribuição social do salário-

educação serão distribuídas proporcionalmente ao 

número de alunos matriculados na educação 

básica nas respectivas redes públicas de ensino. 

EMC-059 de 11/11/2009  

Dispositivo Texto Anterior   Alteração 

   Par. 4 § 4º Na organização de seus 

sistemas de ensino, os 

Estados e os Municípios 

definirão formas de 

colaboração, de modo a 

assegurar a universalização 

do ensino obrigatório. 

  

§ 4º 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. 
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ANEXO 2 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MEC E  
CAMPINA GRANDE (2007-2010) 

 

 
Ministério da Educação  

  
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  Nº 16714 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - MEC E O MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB REPRESENTADO PELA PREF MUN DE 
CAMPINA GRANDE. 

  
A União, por meio do Ministério da Educação - MEC, inscrito no CNPJ sob o nº 
00.394.445/0124-52, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Brasília/DF, neste 
ato representado pelo ministro de Estado Fernando Haddad , e o MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB , representado pela  PREF MUN DE CAMPINA GRANDE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08993917000146, neste ato representada pelo(a) prefeito(a) 
VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO, residente e domiciliado(a) em Campina 
Grande/PB, CPF nº 71346376468, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação 
Técnica , em conformidade com as peças constantes no Processo nº 23400.001951/2008-
54, nos termos do Decreto nº 6094 de 24 de abril de 2007, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 
  
DO OBJETO  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Cooperação Técnica  tem por objeto a 
conjugação de esforços entre as partes para a promoção de ações e atividades que 
contribuam para o processo de desenvolvimento educacional do município, visando a 
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. 
  
Parágrafo único -  O MEC designa como unidades executoras do presente Termo de 
Cooperação Técnica  o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, a 
Secretaria de Educação Especial - SEESP, a Secretaria de Educação a Distância - SEED, a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica - SETEC e a Secretaria de Educação Básica - SEB. 
  
DAS AÇÕES  
  
CLÁUSULA SEGUNDA - A implementação do Termo de Cooperação Técnica  se dará por 
intermédio da execução de ações e atividades descritas no Anexo I deste Termo. 
  
Parágrafo único - A execução das ações constantes do Anexo I será de acordo com os 
quantitativos, estratégias de implementação e cronogramas constantes do Plano de Ações 
Articuladas, parte integrante deste processo. 
  
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - Compete conjuntamente aos partícipes: 
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a. desenvolver, elaborar e prover apoio técnico aos programas e projetos a 
serem definidos para a implementação do presente Termo; 

b. disponibilizar materiais e informações técnicas necessárias à 
implementação dos programas e projetos; 

c. acompanhar, monitorar e avaliar os resultados alcançados nas ações e 
atividades programadas, visando a otimização e/ou adequação quando 
necessários; 

d. conduzir todas as atividades com eficiência e dentro de práticas 
administrativas e técnicas adequadas.  

  
DA VIGÊNCIA  
  
CLÁUSULA QUARTA - O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo de 
04 (quatro) anos, a partir da data de sua assinatura, com a possibilidade de prorrogação por 
igual ou inferior período, podendo ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, 
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias. 
  
DAS ALTERAÇÕES (AJUSTES) 
  
CLÁUSULA QUINTA - O presente Termo de Cooperação Técnica  poderá ser ajustado 
(aditivado), sempre que houver acordo para alteração das ações previstas no Plano de 
Ações Articuladas. 
  
DOS RECURSOS  
  
CLÁUSULA SEXTA - Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os 
partícipes para a execução deste Termo de Cooperação Técnica . As despesas 
necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como serviços de terceiros, 
pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, 
correrão por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes e/ou 
outros parceiros. 
  
DA RESCISÃO  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - A rescisão deste Termo ocorrerá em decorrência do inadimplemento 
das cláusulas pactuadas, quando a execução das ações e atividades estiver em desacordo 
com o objeto, e ainda por razões de interesse público. 
  
DA PUBLICAÇÃO 
  
CLÁUSULA OITAVA - A publicação deste Termo de Cooperação Técnica  será efetivada, 
por extrato, no Diário Oficial da União, que correrá à conta do MEC as despesas 
correspondentes. 
  
  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
CLÁUSULA NONA - A efetividade das ações assumidas pelo MEC/FNDE fica condicionada 
à disponibilidade orçamentária-financeira, bem como às demais circunstâncias impeditivas 
ao cumprimento do estabelecido no presente Termo. 
  
DO FORO  
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CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 
dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste Termo, com 
renúncia expressa de qualquer outro. 
  
        E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo qualificadas.  
  
Brasília-DF, 27 de Junho de 2008. 

________________________________ 
FERNANDO HADDAD 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

________________________________ 
VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO 

NETO 
  

PREF MUN DE CAMPINA GRANDE 

  
Testemunhas:  
  
Nome:...................................................  Nome:......................................................  
CPF:.....................................................  CPF:........................................................  
R.G:......................................................  R.G:.........................................................  
Assinatura:............................................  Assinatura:...............................................  
  
 
 
Anexo 1 
Assistência Técnica do MEC ao Município Campina Grande. 
  
1. Gestão Educacional 

1. Capacitar 4 servidor(es) da SME, para formação dos demais servidores da SME, 
pelo Programa Nacional de Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos 
Decenais Correspondentes. 

2. Disponibilizar 1 kit(s) de material instrucional, para qualificação da equipe da SME, 
pelo SECAD - Programa Mais Educação (kit instrucional). 

3. Atender 3 unidade(s) escolar(es) pelo Programa SECAD - Com-vida (Comissão de 
Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola). 

4. Capacitar 2 servidor(es) da SME, para formação dos demais servidores da SME, 
pelo Programa PES - Planejamento Estratégico da Secretaria. 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Se rviços e Apoio Escolar 
1. Qualificar 149 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso 

Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Multimeios Didáticos). 
2. Qualificar 149 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso 

Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Gestão Escolar). 
3. Capacitar 100 professor(es) em História e Cultura Afro-brasileira e Africana, pela 

SECAD - Formação para Diversidade - Educação das Relações Étnico-raciais. 
4. Disponibilizar 100 kit(s) de material para suporte ao processo didático de 

implantação da Lei 10.639/03, pela SECAD - Formação para Diversidade - Educação 
das Relações Étnico-raciais. 

5. Disponibilizar 1 kit(s) de material para capacitação de professores, especifico da 
Educação no Campo, pela SECAD - Formação para Diversidade - Educação do 
Campo. 

6. Capacitar 200 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - Formação para 
Diversidade - Educação Ambiental. 

7. Capacitar 100 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - Formação para 
Diversidade - Gênero e Diversidade na Escola. 



314 

 

 

8. Capacitar 50 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - Formação para 
Diversidade - Educação Integral e Integrada . 

9. Capacitar 50 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - Formação para 
Diversidade - Educação para a Diversidade e Cidadania. 

10. Capacitar 52 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de formação continuada em Matemática e Língua Portuguesa, pelo Gestar II - 
Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar . 

11. Capacitar 20 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de aperfeiçoamento na área de Alfabetização e Linguagem, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento em 
Alfabetização e Linguagem . 

12. Capacitar 30 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de aperfeiçoamento na área de Educação Matemática e Científica, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento - Educação Matemática e Científica. 

13. Capacitar 25 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de aperfeiçoamento na área de ensino de Ciências Humanas e Sociais, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento em Ciências Humanas e Sociais 

14. Capacitar 20 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de aperfeiçoamento na área de Artes e Educação Física, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento em 
Artes e Educação Física . 

15. Capacitar 30 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de especialização na área de Alfabetização e Linguagem, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Especialização em Alfabetização e Linguagem . 

16. Capacitar 20 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de especialização na área de Educação Matemática e Científica, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Educação Matemática e 
Científica. 

17. Capacitar 30 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de especialização na área de Artes e Educação Física, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Especialização em Artes e Educação Física. 

18. Capacitar 25 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de especialização na área de Ciências Humanas e Sociais, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Especialização em Ciências Humanas e Sociais. 

19. Capacitar 100 professor(es) dos anos/séries finais do ensino fundamental, em curso 
de especialização em temas da diversidade, pela SECAD - Formação para 
Diversidade - Especialização. 

20. Qualificar 149 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso 
Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Meio Ambiente e 
Manutenção e Infra-estrutura Escolar) . 

21. Qualificar 150 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso 
Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Alimentação Escolar). 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 
1. Capacitar 12 professor(es) para atendimento aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas 
habilidades/superdotação, pela SEESP - Programa de Formação Continuada. 

2. Atender 8000 aluno(s) do ensino fundamental, em programa específico de correção 
de fluxo escolar, por meio de tecnologia pré-qualificada no Guia de Tecnologias 
Educacionais. 
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3. Capacitar 135 professor(es) em curso de formação continuada, nas áreas de 
currículo e avaliação, pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Currículo e Avaliação . 

4. Construir juntamente com a SME 1 documento(s) com propostas de reordenamento 
de rede, pelo Microplanejamento Educacional. 

5. Capacitar 149 professor(es) para função de supervisão e/ou coordenação 
pedagógica, pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica - Aperfeiçoamento - Coordenadores e Supervisores Pedagógicos . 

4. Infra-Estrutura Física e Recursos Pedagógicos 
1. Realizar juntamente com a SME a adequação de 20 unidade(s) escolar(es) 

tornando-as acessíveis às pessoas com deficiência pelo SEESP - Acessibilidade. 
2. Capacitar 2 servidor(es) da SME para utilização da metodologia do LSE - 

Levantamento da Situação Escolar . 
3. Implantar em 20 unidade(s) escolar(es) sala(s) de recursos multifuncionais, pela 

SEESP - Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. 
4. Implantar em 50 unidade(s) escolar(es) laboratório(s) de Informática, pelo Proinfo - 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 
5. Disponibilizar recursos para 50 unidade(s) escolar(es) para adequação da(s) sala(s) 

que receberão o(s) laboratório(s) de informática, pelo Proinfo - PDDE. 
6. Capacitar 149 professor(es) para utilização do material das salas de vídeo, pelo 

Programa de Formação Continuada Mídias na Educação (formação continuada para 
o uso pedagógico das tecnologias da informação e da comunicação). 
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ANEXO 3 – LISTA COMPLETA DE INDICADORES DO PAR 2007 -2010 DE 
CAMPINA GRANDE 

 1. Gestão Educacional 

 1. Gestão Democrática: Articulação e Desenvolviment o dos Sistemas de Ensino  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 Quando existem CE atuantes em pelo menos 50% das escolas da rede; a SME sugere e orienta a 
implantação dos CE. As escolas da rede, em parte, se mobilizam para implantar CE. 

 

  2 3 

Quando existe um CME implementado, com regimento interno, escolha democrática dos conselheiros, 
porém nem todos os segmentos estão representados; o CME; zela pelo cumprimento das normas; não 
auxilia a SME no planejamento municipal de educação, na distribuição de recursos, no 
acompanhamento e avaliação das ações educacionais, apenas valida o plano da SME. 

 

  3 3 

Quando o CAE é representado por todos os segmentos; possui um regimento interno; as reuniões não 
são regulares; o CAE fiscaliza a aplicação dos recursos transferidos; acompanha, em parte, a compra 
dos alimentos/produtos e a distribuição nas escolas; está parcialmente atento às boas práticas 
sanitárias, de higiene e ao objetivo de formação de bons hábitos alimentares. 

 

  4 3 Quando mais de 70% das escolas possuem PP, elaborado com a participação de alguns professores, 
mas sem a colaboração do CE. A SME apóia, orienta e respeita as especificidades de cada escola. 

 

  5 4 
Quando existem critérios definidos e claros para a escolha da direção das escolas; estes critérios 
consideram experiência educacional, mérito e desempenho; são conhecidos por todos e publicados na 
forma de Lei, Decreto, Portaria ou Resolução. 

 

  6 1 
Quando não existe nenhuma forma de acompanhamento e avaliação das metas do Plano Municipal de 
Educação (PME), por parte da SME, ou previsão de implantação, ou, ainda, quando não existe um 
PME. 

 

  7 1 Quando não existe plano de carreira.  

  8 2 

Quando as regras para o estágio probatório de professores e demais profissionais da educação não 
estão claras e definidas. Essas regras não são de conhecimento e compreensão de todos. O servidor 
não tem acesso aos relatórios e boletins de avaliação de desempenho. As avaliações são realizadas 
somente por membros internos e não são considerados aspectos relacionados a assiduidade, 
resultado dos alunos nas avaliações oficiais, pontualidade, participação na elaboração do PP e 
participação nas discussões ou trabalhos pedagógicos. O período de estágio probatório não é visto 
como um momento ideal para complementar a formação do professor orientando a prática docente e 
acompanhando o seu desenvolvimento. 

 

  9 3 

Quando o Plano de Carreira para os profissionais de serviços e apoio escolar está em fase de 
implementação; expressa uma diretriz definida, mas não é de conhecimento da comunidade. O Plano 
estabelece regras claras para ingresso na carreira (por concurso público), avaliação de desempenho e 
critérios de evolução funcional através de trajetória acadêmica (formação inicial e continuada). 

 

 2. Desenvolvimento da Educação Básica: ações que vi sem a sua universalização, a melhoria da qualidade do ensino e 
da aprendizagem assegurando a eqüidade nas condiçõe s de acesso e permanência e conclusão na idade adeq uada 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 

Quando o Ensino Fundamental de 09 anos está implantado na rede municipal; houve, em parte, a 
reestruturação da proposta pedagógica; houve ações de capacitação dos profissionais, mas os 
espaços físicos, mobiliário adequado, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos compatíveis 
com a faixa etária da criança de 06 anos, ainda não estão disponíveis para todas as escolas. 

 

  2 2 

Quando menos de 50% das escolas da rede oferecem atividades no contraturno; contemplam 
unicamente alunos matriculados em uma das etapas do Ensino Fundamental; estão ligadas apenas ao 
lazer e não são monitoradas por professores, coordenadores pedagógicos ou outros profissionais; 
também não estão contempladas no PME e nos PP. 

 

  3 4 
Quando a SME e as escolas divulgam os resultados das avaliações oficiais do MEC; os resultados são 
analisados e discutidos com a comunidade escolar (incluindo o CE); a partir da análise são geradas 
estratégias para melhoria. 

 

 3. Comunicação com a Sociedade  
  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 

Quando existem, por parte de algumas escolas, acordos com parceiros externos para o 
desenvolvimento de atividades complementares às realizadas nas escolas que visem à formação 
integral dos alunos. Esses acordos são de conhecimento da SME, que apóia e busca formas de 
expandir o atendimento às demais escolas da rede. 

 

  2 3 

Quando as escolas da rede utilizam metodologias específicas para o desenvolvimento do ensino, 
fornecidas por parceiros externos (ONG, Institutos, Fundações etc). O conteúdo e os objetivos do 
método foram discutidos, apenas em parte, pela comunidade escolar, mas têm trazido, 
comprovadamente, resultados positivos à aprendizagem dos alunos; a metodologia adotada está 
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inserida no PME mas não no PP das escolas; os professores, embora seguros, não recebem 
capacitação específica. 

  3 4 

Quando as escolas da rede são utilizadas pela comunidade em atividades esportivas, culturais e/ou para 
discussão de questões de interesse da comunidade; a comunidade é estimulada a participar e ocupar o 
espaço escolar para desenvolver atividades de integração; a SME estimula e apóia a utilização do espaço 
escolar pela comunidade. 

 

  4 4 
Quando o poder público recupera e mantêm, constantemente, espaços públicos de lazer, esportivos e 
outros, que podem ser utilizados pela comunidade escolar; e existe uma política de incentivo e apoio 
efetivo para utilização destes espaços. 

 

 4. Suficiência e estabilidade da equipe escolar  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 4 
Quando todas as escolas da rede apresentam uma relação matrícula/professor adequada resultante de 
uma política da SME que visa garantir boas condições de trabalho ao professor e considera as 
necessidades pedagógicas das diversas faixas etárias. 

 

  2 3 

Quando a SME e as escolas calculam o número de remoções e substituições do quadro de professores 
da rede; esse cálculo gera um planejamento para que no ano seguinte as remoções e substituições 
sejam reduzidas e realizadas de maneira a não gerar prejuízos para o aprendizado dos alunos. O 
planejamento contempla, em parte, todas as etapas de ensino. 

 

 5. Gestão de Finanças  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 4 

Quando existe a implementação de mecanismos de fiscalização e controle, tanto interno quanto 
externo e social, que assegurem o rigoroso cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação de 
recursos da educação, através da análise e divulgação periódica do demonstrativo de investimentos , 
seja a todas as unidades escolares, seja por outras formas de publicização. 

 

  2 4 
Quando a aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do Fundeb acontece de acordo 
com os princípios legais; as áreas prioritárias são definidas a partir de um diagnóstico situacional e 
descritas no PME. O controle social é exercido pelo conselho responsável. 

 

 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Se rviços e Apoio Escolar  
 1. Formação inicial de Professores da Educação Bási ca. 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 Quando 50% ou mais dos professores que atuam nas creches possuem habilitação adequada.  

  2 3 Quando 50% ou mais dos professores que atuam na pré-escola possuem habilitação adequada.  

  3 3 Quando parte (mais de 50%) dos professores da rede que atuam nos anos/séries iniciais do Ensino 
Fundamental possuem formação superior em curso de licenciatura. 

 

  4 4 Quando todos os professores da rede que atuam nos anos/séries finais do Ensino Fundamental 
possuem formação superior na área/ disciplina de atuação. 

 

 2. Formação Continuada de Professores da Educação B ásica  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 
Quando existem políticas em fase de implementação, voltadas para a formação continuada dos 
professores que atuam na Educação Infantil (creches e pré-escolas). 

 

  2 3 
Quando existem políticas em fase de implementação, voltadas para a formação continuada dos 
professores que atuam nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental visando a melhoria da 
qualidade de aprendizagem da leitura/escrita, da matemática e dos demais componentes curriculares. 

 

  3 1 
Quando não existem políticas voltadas para a formação continuada dos professores que atuam nos 
anos/séries finais do Ensino Fundamental, visando a melhoria da qualidade de aprendizagem de todos 
os componentes curriculares, 

 

 3. Formação de Professores da Educação Básica para atuação em educação especial, escolas do campo , comunidades 
Quilombolas ou Indígenas. 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 2 
Quando menos de 50% dos professores que atuam em educação especial, escolas do campo, 
comunidades quilombolas ou indígenas participam ou participaram de cursos com formação específica 
para atuação nestas modalidades. 

 

 4. Formação inicial e continuada de professores da Educação Básica para cumprimento da Lei 10.639/03  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 1 
Quando não existem políticas voltadas para a formação inicial e continuada dos professores visando o 
cumprimento da Lei 10.639/03. 
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 5. Formação do Profissional de Serviços e apoio Esc olar  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 1 Quando menos de 10% das escolas da rede possuem pelo menos 1 profissional de serviço e apoio 
escolar que participa ou participou de programas de qualificação, voltados para gestão escolar. 

 

 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação  
 1. Elaboração e Organização das práticas pedagógica s 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 2 Quando existem coordenadores ou supervisores pedagógicos lotados na SME, os quais apenas 
realizam visitas esporádicas às escolas. 

 

  2 3 
Quando existem reuniões e horários de trabalhos pedagógicos, periodicamente, envolvendo apenas 
professores e coordenadores ou supervisores pedagógicos para discussão dos conteúdos e 
metodologias de ensino. Estas reuniões/horários estão previstos no calendário escolar. 

 

  3 3 
Quando a SME e as escolas estimulam e dão condições parciais para a realização de práticas 
pedagógicas fora do espaço escolar; as atividades são basicamente de visitas e raramente envolvem a 
integração com a comunidade do entorno. 

 

  4 2 Quando existem, em menos de 50% das escolas da rede, programas de incentivo à leitura em apenas 
uma etapa de ensino, para o professor e o aluno. 

 

 2. Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo par a assistência individual/coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem. 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 2 
Quando os professores geram o conceito final considerando somente os elementos informativos; os 
elementos formativos são, por vezes, utilizados em atividades interdisciplinares; não há estímulo à 
auto-avaliação e são raras as atividades interdisciplinares. 

 

  2 1 Quando a escola não oferece tempo para assistência individual e/ou coletiva aos alunos que 
apresentam dificuldade de aprendizagem. 

 

  3 3 

Quando existem mecanismos claros e definidos para o registro diário da freqüência dos alunos. A 
escola eventualmente entra em contato com os pais para saber o motivo da ausência. Eventualmente a 
escola comunica as instâncias pertinentes quando não consegue trazer o aluno de volta à freqüência 
regular. 

 

  4 1 Quando não existem políticas definidas para correção de fluxo.  

 

4. Infra -Estrutura Física e Recursos Pedagógicos  
 1. Instalações físicas gerais  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 1 Quando as instalações da biblioteca são totalmente inadequadas para o acervo e para realização de 
estudos. Ou quando não existe biblioteca. 

 

  2 1 Quando não existem laboratórios.  

  3 2 Quando menos de 50% das escolas da rede possui quadra de esportes e estas necessitam de reparos, 
pois colocam em risco a segurança dos usuários. 

 

  4 2 
Quando parte das escolas da rede possuem cozinha, mas estas não estão devidamente equipadas; o 
estado de conservação dos equipamentos é ruim; os espaços para o armazenamento dos alimentos 
são pouco adequados; as escolas não dispõem de refeitório. 

 

  5 3 Quando as instalações para o ensino atendem, em parte as dimensões para o número de alunos, 
acústica, iluminação, ventilação e limpeza. O mobiliário está, em parte, conservado. 

 

  6 2 Quando as instalações das escolas são parcialmente adequadas às condições de acesso para PcD, 
com poucas rampas de acesso. Ausência de um planejamento da SME. 

 

  7 3 
Quando 50% ou mais das instalações e equipamentos das escolas são adequados ao fim a que se 
destinam e estão em bom estado de conservação. 

 

 2. Integração e Expansão do uso de Tecnologias da I nformação e Comunicação na Educação Pública  

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 
Quando parte das escolas da rede possuem computadores ligados à rede mundial de computadores, 
mas a quantidade existente não permite utilização freqüente por parte de todos os professores e 
alunos. 

 

  2 2 
Quando parte das escolas da rede possui apenas TV e vídeo, em sala não específica e os materiais 
didáticos disponíveis não são atualizados. 
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 3. Recursos Pedagógicos para o desenvolvimento de p ráticas pedagógicas que considerem a diversidade da s demandas 
educacionais 

  Indicador Pontuação Critério  

  1 3 Quando o acervo é parcialmente adequado às etapas de ensino que a escola oferece e atende, em 
parte, as necessidades dos alunos e professores. 

 

  2 2 

Quando parte (menos de 50%) das escolas da rede possui materiais pedagógicos diversos (mapas, 
jogos, dicionários, brinquedos), porém, a quantidade existente não atende a necessidade de alunos e 
professores. Ou quando parte das escolas da rede possui apenas materiais como mapas e dicionários, 
em quantidade insuficiente para atender alunos e professores e não dispõem de materiais lúdicos 
(jogos e brinquedos). 

 

  3 1 Quando não existem equipamentos e materiais esportivos nas escolas da rede.  

  4 4 
Quando os recursos pedagógicos existentes consideram a diversidade racial, cultural e de pessoas 
com necessidades educacionais especiais. A existência e utilização destes recursos refletem uma 
política da SME para valorização da diversidade no espaço escolar. 

 

  5 3 
Quando professores, coordenadores/supervisores pedagógicos e alunos, eventualmente confeccionam 
materiais didáticos e pedagógicos diversos. A SME estimula essa prática, mas não oferece cursos de 
capacitação e eventualmente fornece os recursos materiais necessários. 

 

  6 2 Quando as instalações das escolas são parcialmente adequadas às condições de acesso para PcD, 
com poucas rampas de acesso. Ausência de um planejamento da SME. 
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ANEXO 4 – LISTA COMPLETA DE INDICADORES DO PAR 2011 -2014 DE 
CAMPINA GRANDE 

1. Gestão Educacional 

1. Gestão Democrática: Articulação e Desenvolviment o dos Sistemas de Ensino 

Indicador Pontuação Critério 

1 1 
Quando não existe nenhuma forma de acompanhamento e avaliação das metas do Plano Municipal de 
Educação (PME) por parte da secretaria municipal de educação, ou previsão de implantação do PME. 
Ou ainda, quando não existe o PME. 

2 4 

Quando existe o Conselho Municipal de Educação (CME) atuante, com regimento interno, com escolha 
democrática dos conselheiros e representantes de todos os segmentos; zela pelo cumprimento das 
normas; e auxilia a SME no planejamento municipal da Educação, na distribuição de recursos e no 
acompanhamento e avaliação das ações educacionais. 

3 4 
Quando existe, em toda a rede, conselhos escolares implantados com participação efetiva de todos os 
segmentos, eleitos democraticamente. A secretaria municipal de educação orienta e acompanha a 
atuação dos conselhos escolares. 

4 4 

Quando todas as escolas, considerando, inclusive, as de alfabetização de jovens e adultos (AJA) e de 
educação de jovens e adultos (EJA), possuem o projeto pedagógico (PP), elaborado com a participação 
de todos os professores e do conselho escolar (ou órgão equivalente na própria escola). A secretaria 
municipal de educação respeita as especificidades de cada escola. 

5 4 

Quando o Conselho do Fundeb, ou câmara de financiamento do Conselho Municipal de Educação, é 
representado por todos os segmentos (conforme norma - Lei 11.494/2007); possui um regimento interno 
conhecido por todos (comunidade interna e externa); reúne-se regularmente e atua no acompanhamento 
e no controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos (Fundeb, 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate e Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à EJA); o Conselho promove ampla publicidade à aplicação dos recursos. 

6 4 

Quando o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é representado por todos os segmentos (conforme 
norma - Lei 11.947/2009); o CAE possui um regimento interno conhecido por todos (comunidade interna 
e externa); reúne-se regularmente e atua fiscalizando a aplicação dos recursos transferidos; zela pela 
qualidade dos produtos; acompanha desde a compra até a distribuição dos alimentos/ produtos nas 
escolas; está atento às boas práticas sanitárias, de higiene e ao objetivo de formação de bons hábitos 
alimentares. 

7 3 

Quando existe o Comitê Local do Compromisso (XXVIII diretriz do Plano de Metas do PDE) 
implementado ou seu papel foi atribuído ao Conselho Municipal de Educação; o Comitê possui regimento 
interno, mas suas reuniões não são regulares; o Comitê é representado por segmentos do governo 
municipal e sociedade civil; mobiliza a sociedade e acompanha, em parte, as metas de evolução do Ideb. 

2. Gestão de pessoas 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando a secretaria municipal de educação possui, em sua estrutura organizacional, uma quantidade de 
servidores igual ou superior a 50% do que seria necessário para atender às demandas da SME; os 
servidores possuem formação adequada ao exercício de suas funções e participam de formação 
continuada, resultante de uma política da SME que visa garantir uma equipe capacitada e boas 
condições de trabalho ao servidor. 

2 4 
Quando existem critérios definidos e claros para a escolha da direção das escolas; os critérios 
consideram experiência educacional, mérito e desempenho; são conhecidos por todos e publicados na 
forma de lei, decreto, portaria ou resolução. 

3 3 
Quando 50% ou mais das escolas da rede possuem coordenadores ou supervisores pedagógicos em 
tempo integral; eles atendem a todas as etapas ofertadas. Esses profissionais orientam e auxiliam os 
professores no desenvolvimento de conteúdos e metodologias de ensino. 

4 3 

Quando 50% ou mais das escolas da rede apresentam uma relação matrícula/ professor adequada, 
resultante de um planejamento que visa reduzir as remoções e substituições, evitando prejuízos ao 
aprendizado dos alunos, garantindo boas condições de trabalho ao professor e suprindo as 
necessidades pedagógicas das diversas faixas etárias; esse planejamento é feito a partir do cálculo do 
número de remoções e substituições no quadro de professores e da análise das tendências de 
crescimento de matrículas; nem sempre contempla as diversas etapas de ensino ofertadas pela rede. 

5 3 

Quando existem regras claras e definidas para o estágio probatório de professores e demais 
profissionais da Educação. Essas regras não são de conhecimento e compreensão de todos. 
Eventualmente o servidor tem acesso aos relatórios e boletins de avaliação de desempenho. As 
avaliações são realizadas por membros externos ao seu sistema educacional e consideram a 
assiduidade, resultado dos alunos nas avaliações oficiais, pontualidade, participação na elaboração do 
projeto pedagógico (PP) e participação nas discussões ou trabalhos pedagógicos. O período de estágio 
probatório é visto, parcialmente, como um momento ideal para complementar a formação do professor, 
orientar a prática docente e acompanhar o seu desenvolvimento. 

6 4 

Quando existe plano de carreira para o magistério implementado; ele expressa com clareza uma 
concepção de valorização do magistério para a qualidade da educação escolar, sendo de conhecimento 
da comunidade. O plano estabelece regras claras para ingresso na carreira (por concurso público), 
avaliação de desempenho e critérios de evolução funcional por meio de trajetória de formação (formação 
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inicial e continuada) e tempo de serviço; assim como prevê composição da jornada de trabalho com 
hora-aula e hora-atividade. 

7 4 

Quando existe um plano de carreira para os profissionais de serviços e apoio escolar implementado; ele 
expressa uma diretriz clara e definida; e é de conhecimento da comunidade. O plano estabelece regras 
claras para ingresso na carreira (por concurso público), avaliação de desempenho e critérios de evolução 
funcional por meio de trajetória acadêmica (formação inicial e continuada). 

8 4 

Quando existe o piso salarial para os profissionais do magistério, com valor referenciado na Lei 
11.738/08, devidamente implementado. A legislação municipal que instituiu o piso expressa, com clareza, 
uma concepção de carreira: estabelece critérios de atualização anual dos valores e de evolução 
funcional, considerando níveis de formação dos profissionais e institui uma carga horária mínima para 
atividades de planejamento, coordenação e trabalho coletivo; o ato normativo é do conhecimento do 
todos. 

9 2 

Quando existe professor em exercício da função docente no atendimento educacional especializado 
(AEE) em menos de 50% das escolas com matrícula de alunos público-alvo da educação especial nas 
classes comuns do ensino regular, que acontece de forma acidental e não resultante de uma política de 
inclusão escolar implementada pela secretaria municipal de educação. 

3. Conhecimento e utilização de informação 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando a secretaria municipal de educação dispõe de um sistema de gestão escolar informatizado, 
porém não em rede, mas disponível para todas ou mais de 50% das escolas municipais, é compatível 
com sistemas do MEC; e é parcialmente utilizado para gestão pedagógica, administrativa e financeira 
das escolas e da secretaria de educação. 

2 3 

Quando a secretaria municipal de educação dispõe de ferramentas ou instrumentos eficazes para 
conhecimento da situação administrativa, de pessoal e de infraestrutura das escolas da rede e da própria 
secretaria; sua utilização é regular e contempla 50% ou mais das escolas da rede. Os resultados de sua 
aplicação implicam, em parte, ações de gestão visando à melhoria da qualidade de ensino e das 
condições gerais da secretaria e das escolas. 

3 4 

Quando a equipe do município conhece os dados sobre o analfabetismo local: taxa de analfabetismo 
absoluto e funcional; perfil etário, distribuição espacial - rural/ urbano - das pessoas em situação de 
analfabetismo e dados sobre a escolaridade de jovens, adultos e idosos. Utiliza os dados em suas ações, 
com destaque para a mobilização na área de alfabetização de jovens e adultos (AJA) e educação de jovens 
e adultos (EJA). 

4 3 

Quando o acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Programa Bolsa Família 
está estruturado parcialmente na secretaria de educação; e existem procedimentos esporádicos de 
interação entre a escola, a família e a rede de proteção social do município nos casos de 
descumprimento da frequência escolar mensal mínima estabelecida pelas regras do Programa Bolsa 
Família (PBF), utilizando-se como referência a tabela dos motivos de baixa frequência do Sistema MEC 
de acompanhamento da condicionalidade em Educação do PBF. Além disso, em cada período bimestral 
de coleta é informada a frequência de mais de 80% dos beneficiários com identificação da situação 
escolar. 

5 1 

Quando o município não realiza o acompanhamento do acesso e permanência, na escola, das pessoas 
com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e não implementa ações de 
identificação e eliminação de barreiras físicas, de comunicação, de informação e de transporte que 
restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de alunos com deficiência. 

6 3 
Quando existem mecanismos claros e definidos para o registro diário da frequência dos alunos. A escola 
eventualmente entra em contato com os pais para saber o motivo da ausência. Eventualmente a escola 
comunica às instâncias pertinentes quando não consegue trazer o aluno de volta à frequência regular. 

4. Gestão de Finanças 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando existe, na prefeitura municipal, uma equipe capacitada para gerir os recursos para a Educação 
(PDDE, Pnae, Pnate, convênios, Salário Educação, Fundeb, Recursos de Impostos e Transferências 
para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino). Essa equipe presta informações referentes ao 
orçamento da Educação do município, por meio do Siope, e presta contas dos demais programas, dentro 
dos prazos estabelecidos pelos Tribunais de Contas e pelo FNDE. A equipe gestora dos recursos 
educacionais utiliza parcialmente os dados informados no Siope para subsidiar a definição e a 
implementação de políticas de financiamento orientadas para a promoção da inclusão educacional, da 
igualdade de oportunidades, da equidade, da efetividade e da qualidade do ensino público. A equipe 
divulga os investimentos feitos efetivamente para assegurar maior transparência da gestão educacional. 

2 4 

Quando existe a implementação de mecanismos de fiscalização e controle, tanto interno quanto externo 
e social, que assegurem o rigoroso cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação de recursos 
da Educação, por meio da análise e divulgação periódica do demonstrativo de investimentos a todas as 
unidades escolares ou por outras formas de publicização. 

3 3 
Quando a aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do Fundeb acontece de acordo 
com os princípios legais; as áreas prioritárias, eventualmente, provêm de um diagnóstico situacional. O 
controle social é exercido parcialmente pelo conselho responsável. 

5. Comunicação e interação com a sociedade 
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Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando a secretaria municipal de educação e as escolas divulgam, em parte, os resultados das 
avaliações oficiais do MEC; apenas parte desses resultados é analisada e discutida com a comunidade 
escolar (o conselho escolar raramente participa dessa discussão), gerando, eventualmente, estratégias 
para melhoria da educação local. 

2 3 

Quando existem, por parte de algumas escolas, acordos com parceiros externos (ONGs, institutos, 
fundações etc) para o desenvolvimento de atividades complementares às realizadas nas escolas que 
visem à formação integral dos alunos. Esses acordos são de conhecimento da secretaria municipal de 
educação, que apoia e busca formas de expandir o atendimento às demais escolas da rede. 

3 3 

Quando as escolas raramente são utilizadas pela comunidade em atividades esportivas, culturais e/ou 
para discussão de questões de interesse da comunidade; a comunidade não é estimulada a participar e 
ocupar o espaço escolar para desenvolver atividades de integração. A secretaria municipal de educação 
esporadicamente apoia ou estimula essa forma de integração. 

 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Se rviço e Apoio Escolar 

1. Formação inicial de professores da educação bási ca 

Indicador Pontuação Critério 

1 4 
Quando todos os professores que atuam nas creches possuem habilitação adequada, de acordo com os 
artigos 61 a 63 da Lei 9.394/1996 (LDB) e com a Lei 12.014/2009; há, pelo menos, um professor por 
turma existente. 

2 3 
Quando 50% ou mais dos professores que atuam na pré-escola possuem habilitação adequada, de 
acordo com os artigos 61 a 63 da Lei 9.394/1996 (LDB) e com a Lei 12.014/2009; há, pelo menos, um 
professor por turma existente. 

3 3 
Quando 50% ou mais dos professores da rede que atuam nos anos/séries iniciais do ensino fundamental 
possuem formação superior em curso de licenciatura em Pedagogia/ Normal Superior, de acordo com as 
Leis 9.394/1996 (LDB) e 12.014/2009. 

4 4 Quando todos os professores dos anos/séries finais do ensino fundamental da rede possuem licenciatura 
para atuar no ensino da sua especialidade, de acordo com a Lei 9.394/1996 (LDB). 

2. Formação continuada de professores da educação b ásica 

Indicador Pontuação Critério 

1 4 Quando existem políticas implementadas, voltadas para a formação continuada dos professores que 
atuam na educação infantil (creches e pré-escolas). 

2 4 

Quando existem políticas implementadas, voltadas para a formação continuada dos professores que 
atuam nos anos/séries iniciais do ensino fundamental, inclusive na educação de jovens e adultos (EJA), 
visando à melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita, da Matemática e dos demais 
componentes curriculares. 

3 3 
Quando existem políticas em fase de implementação, voltadas para a formação continuada dos 
professores que atuam nos anos/séries finais do ensino fundamental, inclusive na educação de jovens e 
adultos (EJA), visando à melhoria da qualidade de aprendizagem de todos os componentes curriculares. 

4 4 
Quando existem políticas implementadas, voltadas à formação continuada dos professores que atuam na 
educação básica, visando ao desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas na classe comum, em 
todas as etapas e modalidades. 

3. Formação de professores da educação básica para atuação em educação especial/ atendimento educacion al 
especializado, escolas do campo, em comunidades qui lombolas ou escolas indígenas 

Indicador Pontuação Critério 

1 4 
Quando todos os professores que atuam no atendimento educacional especializado participam ou 
participaram de cursos com formação específica para o AEE. 

2 2 Quando menos de 50% dos professores que atuam em escolas do campo participam ou participaram de 
cursos com formação para atuação nessa modalidade. 

3 0 Não se aplica. O município não possui escolas em comunidades quilombolas. 

4 0 Não se aplica. O município não possui escolas em comunidades indígenas. 

4.  Formação de professores da educação básica para  cumprimento das Leis 9.795/99, 10.639/03, 11.525/0 7 e 11.645/08 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando existem políticas em fase de implementação, voltadas para a formação dos professores visando 
ao cumprimento das Leis 9.795/99 (que dispõe sobre a educação ambiental e determina que ela deve 
estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo), 10.639/03 
(que inclui, no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
brasileira”), 11.525/07 (que inclui conteúdo que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes no 
currículo e nos livros didáticos do ensino fundamental) e 11.645/08 (que inclui, no currículo oficial da rede 
de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”). 

5. Formação de profissionais da Educação e outros r epresentantes da comunidade escolar 
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Indicador Pontuação Critério 

1 3 
Quando 50% ou mais dos gestores escolares, em atividade na rede, participam ou participaram de 
programas de qualificação voltados para gestão escolar. 

2 4 Quando existem políticas implementadas, voltadas para a formação continuada das equipes 
pedagógicas, visando à melhoria da qualidade da educação. 

3 3 
Quando 50% ou mais dos gestores, das equipes pedagógicas, dos profissionais de serviços e apoio 
escolar da rede municipal participam ou participaram de programas de formação voltados ao 
desenvolvimento do sistema educacional inclusivo. 

4 2 
Quando menos de 50% das escolas da rede possuem pelo menos um profissional de serviço e apoio 
escolar que participa ou participou de programas de qualificação voltados para o exercício de sua função 
na escola. 

 

3. Práticas pedagógicas e avaliação 

1. Organização da rede de ensino 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando o ensino fundamental de 9 anos está implantado na rede municipal; houve, em parte, a 
reestruturação da proposta pedagógica; houve ações de capacitação dos profissionais, mas os espaços 
físicos, mobiliário adequado, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos compatíveis com a faixa 
etária da criança de 6 anos ainda não estão disponíveis para todas as escolas. 

2 3 

Quando o município oferece a educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade para parte da população, inclusive para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria, de 
acordo com a Emenda Constitucional nº 59/2009 (respeitando o direito das comunidades indígenas em 
optar pela existência ou não de educação regular aos 4 e 5 anos). Foi estabelecido cronograma de 
crescimento da cobertura escolar visando alcançar a universalização em 2016, tendo sido previstos 
recursos para contratação e formação de novos professores e disponibilização de espaços físicos, 
mobiliário adequado, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos suficientes para assegurar a 
progressiva universalização do ensino obrigatório. 

3 2 

Quando existe uma política em fase de implementação para educação em tempo integral voltada para o 
atendimento gradual de menos de 50% das escolas da rede. As atividades ampliam a jornada escolar do 
estudante para, no mínimo, sete horas diárias nos cinco dias por semana. A educação em tempo integral 
inclui atividades esportivas, artísticas, culturais, de acompanhamento pedagógico, direitos humanos, 
educação ambiental, cultura digital, promoção da saúde, entre outras, e são realizadas em consonância 
com o projeto pedagógico (PP) da escola. Tal política inclui alimentação escolar. 

4 3 
Quando existem políticas específicas, em parte implementadas, para a correção de fluxo (promoção da 
permanência, enfrentamento da repetência e do abandono); elas não contemplam integralmente 
condições para superar as dificuldades de aprendizagem e prevenir a distorção idade-série. 

5 3 

Quando a secretaria municipal de educação identifica as causas de abandono e de evasão e estabelece 
uma agenda esporádica para enfrentamento dessas causas - sejam pedagógicas (qualidade da escola, 
desinteresse dos alunos), sejam de outra ordem (sociais, de saúde, negligência dos pais etc.). 
Eventualmente são discutidas e implementadas ações em conjunto com a área da Saúde e com a rede 
de proteção social do município para a busca ativa de crianças que estejam fora da escola. 

6 3 

Quando o município conta com uma Rede de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com estrutura física 
adequada e corpo docente com formação específica, contemplando apenas algumas etapas 
(alfabetização, primeiro segmento do fundamental e segundo segmento do fundamental); possui 
estratégias consolidadas para encaminhamento dos egressos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ou 
programas equivalentes para turmas de EJA, e ações que visam assegurar o reingresso de alunos na 
EJA. 

7 3 
Quando existe oferta do atendimento educacional especializado (AEE), complementar ou suplementar à 
escolarização, que atende 50% ou mais da demanda dos alunos público-alvo da educação especial 
matriculados no ensino regular. 

2. Elaboração e organização das práticas pedagógica s 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando a proposta curricular implantada contempla todos os níveis e modalidades de ensino oferecidas 
pelas escolas da rede, é atualizada e disseminada, mas a comunidade escolar pouco participa da 
atualização, ela é feita pelos coordenadores e professores; as discussões são parcialmente focadas nas 
ações na unidade escolar ou nos diferentes espaços de aprendizagem, sem perder de vista a articulação 
com todo o funcionamento da rede. 

2 1 Quando o município não organiza ou orienta o processo de escolha do livro didático. 

3 3 
 Quando 50% ou mais das escolas da rede utilizam metodologias específicas para alfabetizar as crianças 
até os 8 anos de idade. Elas aliam, parcialmente, um ensino sistemático da notação alfabética com a 
vivência cotidiana de práticas letradas. 

4 3 
Quando existem, em 50% ou mais das escolas da rede, programas que incentivam a leitura em um ou 
dois níveis e modalidades de ensino, para o professor e o aluno. Os programas consideram parcialmente 
as necessidades do neoleitor (jovem, adulto ou idoso que está iniciando sua caminhada de leitor). 



324 

 

 

5 3 
Quando a secretaria municipal de educação e as escolas incentivam e dão condições parciais para a 
realização de práticas pedagógicas fora do espaço escolar. As atividades são basicamente de visitas e 
raramente envolvem a integração com a comunidade do entorno. 

6 3 

Quando existem reuniões e horários de trabalhos pedagógicos, periodicamente, envolvendo apenas 
professores e coordenadores ou supervisores pedagógicos, para discussão dos conteúdos e 
metodologias de ensino. Essas reuniões e horários de trabalhos pedagógicos estão previstos no 
calendário escolar. 

3. Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo par a assistência individual / coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 
Quando, além dos aspectos informativos (notas), os professores utilizam elementos formativos para 
gerar o conceito final; porém, há pouco estímulo à autoavaliação e são raras as atividades 
interdisciplinares. 

2 2 

Quando a escola oferece tempo para assistência individual e/ou coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem somente no final do ano letivo; os pais e alunos são informados no início do 
ano letivo ou nas reuniões de pais; o tempo para realizar estudos com assistência individual e/ou coletiva 
é oferecido em turno complementar. 

 

4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

1. Instalações físicas da secretaria municipal de e ducação 

Indicador Pontuação Critério 

1 2 

Quando a secretaria municipal de educação possui prédio próprio ou espaço na prefeitura municipal com 
infraestrutura parcialmente adequada, mas não possui capacidade para abrigar todos os setores. As 
instalações não apresentam condições adequadas de segurança, salubridade, conforto ambiental, 
ecoeficiência energética e aterramento elétrico. Além disso, a maioria das instalações não garante 
acessibilidade e não possui banheiros em quantidade suficiente para atender aos funcionários e ao 
público em geral. Não há Núcleo(s) de Tecnologia Educacional (NTE) implantado(s). 

2 3 

Quando parte da secretaria municipal de educação dispõe de mobiliários e equipamentos em quantidade 
adequada, com computadores e acesso à rede mundial de computadores (Internet) para alguns setores. 
Eles estão em bom estado de conservação e atendem, em parte, aos requisitos mínimos de conforto e 
segurança. A secretaria possui TV, vídeo/DVD e equipamento multimídia para reuniões e capacitações 
dos funcionários. A secretaria de educação garante, em parte, as condições para o deslocamento dos 
servidores para visita às escolas e outras atividades. 

2. Condições da rede física escolar existente 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 
Quando mais de 50% das escolas da rede já possuem biblioteca ou espaço de leitura. As instalações são 
parcialmente adequadas para a organização e armazenamento do acervo; os espaços para estudos 
individuais e em grupo não atendem à necessidade da escola. 

2 3 
Quando a rede de ensino possui 50% ou mais dos prédios escolares com acessibilidade arquitetônica em 
todos os ambientes, tais como rampas e vias de acesso, sinalização tátil, sonora e visual e sanitários 
acessíveis. 

3 3 

Quando a rede existente de educação infantil, na área urbana, possui prédios próprios ou cedidos com 
infraestrutura física parcialmente adequada. As instalações apresentam condições parcialmente 
adequadas de segurança, salubridade e conforto ambiental. Além disso, as instalações garantem 
acessibilidade e os banheiros são compatíveis com a faixa etária dos usuários. As creches possuem sala 
de repouso, sala para atividades, fraldário, lactário e solário, porém não estão em condições totalmente 
adequadas. Mais de 50% das escolas da rede possuem salas de recursos multifuncionais implantadas e 
dispõem de espaço físico adequado para seu funcionamento. 

4 3 

Quando a rede existente de educação infantil, no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas, 
possui prédios próprios ou cedidos com infraestrutura física parcialmente adequada. As instalações 
apresentam condições parcialmente adequadas de segurança, salubridade e conforto ambiental. Além 
disso, as instalações garantem acessibilidade e os banheiros são compatíveis com a faixa etária dos 
usuários. As creches possuem sala de repouso, sala para atividades, fraldário, lactário e solário, porém 
não estão em condições totalmente adequadas. Mais de 50% das escolas da rede possuem salas de 
recursos multifuncionais implantadas e dispõem de espaço físico adequado para seu funcionamento. 

5 3 

Quando a rede existente de ensino fundamental, na área urbana, possui prédios próprios ou cedidos com 
infraestrutura física parcialmente adequada. As instalações apresentam condições parcialmente 
adequadas de segurança, salubridade e conforto ambiental. As instalações garantem acessibilidade, os 
banheiros são adequados e compatíveis com a faixa etária dos usuários. Os prédios apresentam espaços 
parcialmente adequados, mas não atendem integralmente aos padrões mínimos. Mais de 50% das 
escolas da rede possuem salas de recursos multifuncionais implantadas e dispõem de espaço físico 
adequado para seu funcionamento. A infraestrutura, de modo geral, apresenta salas de aula em 
quantidade suficiente para a demanda, existem laboratórios de Informática e Ciências, sala de recursos 
audiovisuais, biblioteca, cozinha, refeitório, quadra de esporte e espaços de lazer e convivência. 
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6 3 

Quando a rede existente de ensino fundamental, no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas, 
possui prédios próprios ou cedidos com infraestrutura física parcialmente adequada. As instalações 
apresentam condições parcialmente adequadas de segurança, salubridade e conforto ambiental. As 
instalações garantem acessibilidade, os banheiros são adequados e compatíveis com a faixa etária dos 
usuários. Os prédios apresentam espaços parcialmente adequados, mas não atendem integralmente aos 
padrões mínimos. Mais de 50% das escolas da rede possuem salas de recursos multifuncionais 
implantadas e dispõem de espaço físico adequado para seu funcionamento. A infraestrutura, de modo 
geral, apresenta salas de aula em quantidade suficiente para a demanda, existem laboratórios de 
Informática e Ciências, sala de recursos audiovisuais, biblioteca, cozinha, refeitório, quadra de esporte e 
espaços de lazer e convivência. 

7 2 
Quando a rede possui infraestrutura física própria, na área urbana, em quantidade suficiente para atender 
a cerca de 50% da demanda de educação infantil (a demanda corresponde, no mínimo, a 50% da 
população de 0 a 3 anos, nas creches, e 100% da população de 4 e 5 anos na pré-escola). 

8 2 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas, 
em quantidade suficiente para atender a cerca de 50% da demanda de educação infantil (a demanda 
corresponde, no mínimo, a 50% da população de 0 a 3 anos, nas creches, e 100% da população de 4 e 5 
anos na pré-escola). 

9 2 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, na área urbana, em quantidade suficiente para atender 
a cerca de 50% da demanda do ensino fundamental (a demanda corresponde a 100% da população de 6 
a 14 anos, com possibilidade de atendimento à educação de jovens e adultos). Ou quando uma ou mais 
modalidades ofertadas não dispõem de infraestrutura física em quantidade adequada. 

10 1 

Quando a rede possui infraestrutura física própria, no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas, 
em quantidade suficiente para atender a menos de 25% da demanda do ensino fundamental (a demanda 
corresponde a 100% da população de 6 a 14 anos, com possibilidade de atendimento à educação de 
jovens e adultos). 

11 3 

Quando mais de 50% das escolas da rede dispõem de mobiliários e equipamentos em quantidade 
parcialmente adequada, tanto para as salas de aula quanto para as demais instalações da escola 
(cozinha, refeitório, banheiros com chuveiros, quadra esportiva ou espaço destinado à cultura, esporte e 
lazer, área administrativa). Eles estão em bom estado de conservação e atendem, em parte, aos 
requisitos mínimos de conforto, segurança e acessibilidade, conforme a idade e a modalidade de ensino. 

12 3 

Quando o município fornece regularmente o transporte escolar para estudantes que dele necessitam, 
conforme diagnóstico da rede. O município oferece veículos adequados para o transporte de estudantes, 
que atendem aos requisitos de conforto e segurança, garantem acessibilidade e são adequados às 
condições de trafegabilidade das vias (estradas e rios), porém os assentos são insuficientes. 

3. Uso de Tecnologias 

Indicador Pontuação Critério 

1 1 Quando existe apenas um laboratório nas escolas de ensino fundamental da rede (de Ciências ou de 
Informática). Ou quando não existem laboratórios de Ciências e de Informática nas escolas da rede. 

2 2 
Quando menos de 50% das escolas da rede possuem computador ligado à rede mundial de 
computadores (Internet); sua utilização fica restrita à direção e à secretaria da escola. 

3 2 
Quando menos de 50% das escolas da rede possuem salas de recursos multifuncionais implantadas, e a 
oferta do atendimento educacional especializado (AEE) está em fase de institucionalização no projeto 
pedagógico (PP) dessas escolas. 

4 3 

Quando a secretaria de educação conhece e implementa, em mais de 50% das escolas da rede, 
processos, ferramentas e materiais de natureza pedagógica pré-qualificados pelo MEC (tecnologias 
educacionais constantes do Guia de Tecnologias Educacionais). As tecnologias educacionais possuem 
coerência metodológica com as diretrizes da secretaria de educação e são implementadas considerando 
as especificidades de cada escola e seu projeto pedagógico (PP). 

4. Recursos pedagógicos para o desenvolvimento de p ráticas pedagógicas que considerem a diversidade da s demandas 
educacionais 

Indicador Pontuação Critério 

1 3 

Quando o acervo de livros na biblioteca de cada escola da rede contempla, no mínimo, um título para 
cada aluno matriculado, em cumprimento à Lei 12.244/2010. Ele é parcialmente adequado às etapas de 
ensino que cada escola oferece; atende, em parte, às necessidades dos alunos e professores; garante 
acessibilidade em alguns títulos, mas não acompanha o cronograma de entrega aos demais alunos. 

2 3 

Quando mais de 50% das escolas da rede possuem materiais pedagógicos diversos (mapas, jogos, 
brinquedos), incluindo materiais para cumprir a obrigatoriedade do ensino da Música na educação básica 
(Lei 11.769/2008) e desenvolver atividades culturais, porém a quantidade existente não atende 
plenamente às necessidades de alunos e professores. Somente parte das escolas possui materiais 
acessíveis. 

3 3 
Quando mais de 50% das escolas da rede possuem equipamentos e materiais esportivos de qualidade, 
acessíveis, mas em quantidade insuficiente para o desenvolvimento de práticas desportivas. 

4 3 

Quando existem materiais didáticos e pedagógicos diversos, eles cobrem todas as etapas da educação 
de jovens e adultos (EJA) oferecidas na rede (alfabetização, primeiro e segundo segmentos do ensino 
fundamental), seja rural ou urbana, e para a diversidade (campo, indígena, quilombola), mas os 
professores, coordenadores/ supervisores pedagógicos e alunos não utilizam os materiais existentes. A 
secretaria municipal de educação estimula essa prática, mas não oferece cursos de capacitação. 
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ANEXO 5 – AÇÕES DO PDE 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — PDE 

Fonte: http://www.educacional.com.br/legislacao/leg_i.asp 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi aprovado pelo Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad em 24 de abril de 2007, com o objetivo de 
melhorar a Educação no País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. A prioridade é a 
Educação Básica, que vai do Ensino Infantil ao Médio. 

O PDE prevê várias ações que visam identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a 
Educação brasileira, mas vai além por incluir ações de combate a problemas sociais que inibem o ensino 
e o aprendizado com qualidade, como Luz para todos, Saúde nas escolas e Olhar Brasil, entre outros. As 
ações deverão ser desenvolvidas conjuntamente pela União, estados e municípios. 

Ações do PDE: 

- Índice de qualidade: avaliará as condições em que se encontra o ensino com o objetivo de alcançar 
nota seis no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O planoCompromisso Todos Pela 
Educação propõe as diretrizes e estabelece as metas para as escolas das redes municipais e estaduais de 
ensino; 

- Provinha Brasil: instrumento de aferição do desempenho escolar dos alunos de seis a oito anos; 

- Transporte escolar: Caminho da Escola é o novo programa de transporte para alunos da Educação 
Básica que residem na zona rural; 

- Gosto de ler: a Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa será realizada em 2008 e pretende resgatar 
o prazer da leitura e da escrita no Ensino Fundamental; 

- Brasil Alfabetizado: terá dois focos: a Região Nordeste, que concentra 90% dos municípios com altos 
índices de analfabetismo; e os jovens de 15 a 29 anos. A alfabetização de jovens e adultos será, 
prioritariamente, feita por professores das redes públicas, no contra turno de sua atividade; 

- Luz para todos: programa no qual as escolas terão prioridade; 

- Piso do magistério: definição do piso salarial nacional de 850 reais para os professores; 

- Formação: o programa Universidade Aberta do Brasil, por meio de um sistema nacional de ensino 
superior à distância, visa capacitar professores da Educação Básica pública que ainda não têm 
graduação, formar novos docentes e propiciar formação continuada; 

- Educação Superior: duplicar as vagas nas universidades federais, ampliar e abrir cursos noturnos e 
combater a evasão são algumas das medidas; 

- Acesso facilitado: o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) aumentará o prazo para o aluno quitar 
o empréstimo após a conclusão do curso; 

- Biblioteca na escola: com a criação desse programa, os alunos do Ensino Médio terão acesso a obras 
literárias no local em que estudam; 

- Educação profissional: os Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) reorganizarão o 
modelo da educação profissional e atenderão as diferentes modalidades de ensino; 

- Estágio: alterações nas normas gerais da Lei do Estágio para beneficiar alunos da Educação Superior, 
do ensino profissionalizante e médio; 
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- Proinfância: construção, melhoria da infra-estrutura física, reestruturação e aquisição de 
equipamentos nas creches e pré-escolas; 

- Salas multifuncionais: ampliação de números de salas e equipamentos para a Educação Especial e 
capacitação de professores para o atendimento educacional especializado; 

- Pós-doutorado: jovens doutores terão apoio do governo para continuar no Brasil; 

- Censo pela Internet: com o levantamento do Educacenso, os gestores conhecerão detalhes da 
Educação do Brasil; 

- Saúde nas escolas: o Programa Saúde da Família atenderá alunos e professores para prevenir 
doenças e tratar outros males comuns à população escolar sem sair da escola; 

- Olhar Brasil: o programa identificará os estudantes com problemas de visão, que receberão óculos 
gratuitamente; 

- Mais Educação: alunos passarão mais tempo na escola, terão mais atividades no contra turno e 
ampliação do espaço educativo; 

- Educação Especial: monitorar a entrada e a permanência na escola de pessoas com deficiência, em 
especial, crianças e jovens de zero a dezoito anos atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC); 

- Professor-equivalente: a própria universidade poderá promover concurso público para a contratação 
de professores nas universidades públicas federais; 

- Guia de tecnologias: as melhores experiências tecnológicas educacionais serão um referencial de 
qualidade para utilização por escolas e sistemas de ensino; 

- Coleção educadores: a coleção Pensadores, que engloba 60 obras de mestres brasileiros e 
estrangeiros, será doada para as escolas e bibliotecas públicas da Educação Básica, com o objetivo de 
incentivar a leitura, a pesquisa e a busca pelo conhecimento; 

- Dinheiro na escola: todas as escolas de Ensino Fundamental públicas rurais receberão a parcela extra 
de 50% do Programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas urbanas só receberão a verba se cumprirem 
as metas estabelecidas; 

- Concurso: prevê a realização de concursos públicos para ampliação do quadro de pessoal do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da expansão da rede profissional; 

- Acessibilidade: as universidades terão núcleos para ampliação do acesso das pessoas com deficiência 
a todos os espaços, ambientes, materiais e processos, com o objetivo de efetivar a política de 
acessibilidade universal; 

- Cidades-pólo: o Brasil terá 150 novas escolas profissionais. A ação faz parte do plano de expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; 

- Inclusão digital: todas as escolas públicas terão laboratórios de informática. 

 


