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RESUMO 

 
O estudo tem como objeto de investigação a implementação do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) no município de Acari/RN, no período de 2007-2011. O PAR é 
parte da política do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que agrega ao 
seu Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação uma série de diretrizes a 
serem seguidas por estados e municípios, na forma de um contrato de gestão. A 
análise realizada evidencia o embate entre práticas de gestão gerencial, difundidas a 
partir da reforma educacional ocorrida na década de 1990, e democráticas, 
vislumbradas por educadores e outros setores sociais implicados na discussão das 
políticas educacionais no Brasil. O estudo é referente ao indicador 4: Existência de 
Projeto Pedagógico (PP) nas escolas e grau de participação dos professores e do 
Conselho Escolar (CE) na sua elaboração, que se insere na área 1, da dimensão 1 
do plano: Gestão Educacional. O PAR é um plano de caráter plurianual, com ciclos 
de quatro anos, que abrange quatro grandes dimensões. Consiste em um conjunto 
articulado de ações que conta com o apoio técnico e financeiro do Ministério da 
Educação (MEC), visando o cumprimento das metas e a observância das diretrizes 
estabelecidas. A adesão ao PAR é requisito para que estados e municípios tenham 
acesso às transferências voluntárias de recursos da União e, assim, alcancem 
melhorias na qualidade do ensino ofertado por suas redes, conforme preconiza o 
PDE. A pesquisa teve como objetivo analisar as repercussões do PAR na 
elaboração do projeto político-pedagógico de escolas do município de Acari/RN, 
investigando a articulação desenvolvida no âmbito da secretaria de educação e as 
ações por ela executadas em duas escolas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
em uma perspectiva dialética, tendo em vista as contribuições desse enfoque para o 
estudo das políticas educacionais. Os procedimentos de pesquisa incluíram revisão 
de literatura, análise documental e entrevistas semiestruturadas, o que possibilitou a 
construção do aporte teórico e a coleta de dados que se deu na secretaria de 
educação e em duas escolas da rede municipal. Os resultados indicam a existência 
de uma forte articulação entre a secretaria de educação e as escolas, evidenciada 
pelo acompanhamento e suporte que este órgão confere às instituições de ensino do 
município. Revelam também que o envolvimento dos sujeitos e a cultura local foram 
fundamentais para a execução das ações e resultados obtidos pela equipe da 
secretaria e escolas, tendo em vista a reelaboração do projeto político-pedagógico 
de todas as unidades de ensino a partir da orientação e acompanhamento 
sistemático realizado pela secretaria de educação. 
 
Palavras-chave: Política educacional. Plano de Ações Articuladas. Projeto Político-
Pedagógico. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The study aims to investigate the implementation of the Articulated Actions Plan in 
the municipality of Acari / RN, in the period from 2007 to 2011. The Articulated 
Actions Plan is part of the Education Development Plan policy, which adds a series 
of guidelines to be followed by states and municipalities, in the form of a 
management contract, to its Education for All Commitment Plan. The analysis shows 
the conflict between management practices, disseminated through educational 
reform in the 1990s, and democratic, envisaged by educators and other social 
sectors involved in the discussion of educational policies in Brazil. The study refers to 
an indicator 4: Existence of Pedagogical Project in schools and degree of 
participation of teachers and the School Board in its elaboration, which falls within 
area 1, dimension 1 of the plan: Management Educational. The Articulated Actions 
Plan is a multiannual plan, with four year cycle spanning four large dimensions. It 
consists of an articulated set of actions that counts on technical and financial support 
from the Ministry of Education, aiming at meeting the goals and observing 
established guidelines. The adherence to the Plan is a formal requirement for states 
and municipalities to have access to voluntary transfers of Union resources and thus 
to achieve improvements in the quality of the teaching of their redesign, as 
advocated by the Education Development Plan. The research had the objective of 
analyzing the repercussions of the Articulated Actions Plan in the elaboration of the 
political-pedagogical project of schools in the municipality of Acari / RN, investigating 
the articulation developed within the scope of the education department and the 
carried actions in two schools . It is a qualitative research in a dialectical perspective, 
considering the contributions of this approach to the study of educational policies. 
The research procedure includes literature review, documentary analysis and semi-
structured interviews, which makes it possible to construct the theoretical contribution 
and the data collection that took place in the education department and in two 
municipal schools. The results indicate the existence of a strong articulation between 
the Education Department and the schools, evidenced by the monitoring and support 
that this body confers to the educational institutions of the municipality. They also 
reveal that the involvement of the subjects and the local culture were fundamental for 
the execution of the actions and results obtained by the staff of the secretariat and 
schools, with a view to the re-elaboration of the political-pedagogical project of all the 
teaching units from the orientation and accompaniment systematically carried out by 
the education department. 
 
Keywords: Educational politics. Articulated Action Plan. Political and Educational 
Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situando a temática 

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR), objeto de estudo desta pesquisa, 

decorre de um conjunto de políticas públicas implementadas na primeira década dos 

anos 2000. Essas políticas foram delineadas a partir das bases estruturais do 

próprio Estado, organizado sob a forma de um federalismo que ganhou novos 

contornos a partir da Constituição Federal (CF) de 1988. A concepção e a 

implementação dessas políticas sofrem a influência de fatores, como diretrizes 

transnacionais, reformas implementadas, embates e disputas entre forças e 

interesses antagônicos, além das características assumidas pelo próprio federalismo 

brasileiro ao longo de sua construção histórica.  

A organização política do Estado brasileiro, mesmo sendo um Estado Federal 

desde a Proclamação da República em 1889, passou por várias mudanças e 

assumiu características distintas ao longo de sua história, conforme a conjuntura 

social, política e econômica, os embates sociais e a estrutura governamental das 

diferentes épocas. Com a promulgação da CF de 1988 (BRASIL, 1988), ficou 

definido que a relação entre União, estados e municípios deve ser de colaboração, 

pautada nos princípios do federalismo cooperativo, tendo em vista o 

desenvolvimento de ações coordenadas em prol do desenvolvimento do país, 

pressupondo uma organização conjunta das unidades federativas na proposição e 

gestão das políticas públicas. 

Apesar de se constituir como um princípio constitucional, o regime de 

colaboração tem encontrado grandes obstáculos para se efetivar. Estes decorrem, 

dentre outros fatores, da falta de clareza quanto aos mecanismos institucionais que 

estimulem a cooperação e da enorme desigualdade financeira e político-

administrativa entre os entes federados. Existe, portanto, a necessidade de leis 

complementares que regulamentem as normas para a cooperação entre as esferas 

de poder. Essa definição é essencial para tornar mais equilibradas as relações 

intergovernamentais e ampliar as condições das unidades subnacionais, 

especialmente os municípios, de modo a implementar ações de sua incumbência.  



15 
 

O federalismo brasileiro é marcado por avanços e retrocessos no que 

concerne a autonomia dos entes federados, repartição de competências e receitas, 

observância da democracia e outros princípios constitucionais. Essa dinâmica possui 

forte relação com a alternância autoritarismo/democracia do poder político, com o 

movimento de centralização/descentralização política e administrativa e com a 

peculiaridade de elevar o município à categoria de ente da federação, o que abriu 

caminho para a municipalização de políticas. Camargo (2012) explica que a 

municipalização é um fenômeno com raízes históricas, porém tem seus marcos mais 

recentes na CF de 1988, que concedeu um elevado grau de autonomia aos 

municípios, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB 9394/96), que impulsionou esse processo no campo 

educacional ao estabelecer que a União deveria se retirar da gestão das redes de 

ensino e exercer a coordenação da política nacional de educação, cabendo aos 

estados a responsabilidade de oferecer, com prioridade, o ensino médio e, aos 

municípios, preferencialmente, cuidar da educação infantil e do ensino fundamental 

(BRASIL, 1996).  

As diretrizes estabelecidas na atual CF direcionaram tanto para uma maior 

autonomia fiscal de estados e municípios quanto para o estabelecimento de um 

sistema de financiamento baseado em transferências intergovernamentais. Essa 

desconcentração financeira permitiu que a União, ao transferir recursos, incumbisse 

estados e municípios de implementar políticas e programas de atendimento às 

demandas sociais, acarretando considerável crescimento das atribuições dessas 

esferas, nem sempre compatíveis com suas capacidades administrativas e 

financeiras. Essa tendência é observada, especialmente, com a ampliação das 

atribuições municipais, como parte do processo de municipalização decorrente da 

descentralização de poderes e encargos educacionais que marcam as diretrizes 

políticas desse momento.    

Essa conjuntura tem influenciado a forma como as políticas do campo social 

são planejadas e implementadas, especialmente as educacionais. Nesse particular, 

concordando com Dourado (2007), a indefinição de como deve se dar a colaboração 

entre os entes federados contribuiu para que se mantivesse uma indução de 

políticas por meio de financiamento de programas e ações priorizadas pela União, a 

exemplo do que tem sido promovido pelo Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), lançado em 2007.  
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O programa estratégico do PDE se propôs a efetivar o regime de colaboração 

no âmbito educacional, conciliando a atuação dos entes federados sem ferir a sua 

autonomia (BRASIL, 2007c). Sem articular-se organicamente com as propostas do 

Plano Nacional de Educação (PNE/2001-2010) vigente na primeira década dos anos 

2000, o PDE apresentou antigas e novas proposições para a educação nacional. 

Para Cavalcanti (2012), essas propostas decorrem da proliferação de programas 

destinados à assistência técnica e financeira do MEC aos estados e municípios, 

alguns dos quais iniciados ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e 

reestruturados a partir do ano de 2007, com o PDE.  

O PDE tem como principal mecanismo de implementação o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, que por sua vez congrega o Plano de Ações 

Articuladas (PAR) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

(SAVIANI, 2007). O Plano de Metas consiste em um contrato de gestão que 

estabelece as diretrizes a serem seguidas pelos estados e municípios que aderiram 

a essa proposta. Estes se comprometem a elaborar seus Planos de Ações 

Articuladas na perspectiva de provocar melhorias na realidade educacional, as quais 

são acompanhadas por meio da evolução do IDEB. 

O PAR constitui-se em um plano plurianual com ciclos de quatro anos de 

duração. Lançado em 2007, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, teve 

continuidade no governo de Dilma Rousseff, encontrando-se atualmente em seu 

terceiro ciclo de execução. Consideramos que, enquanto integrante de um conjunto 

de políticas públicas, o PAR é passivo de avaliação. 

Souza (2003, p. 15) reconhece o crescimento da área de políticas públicas na 

pesquisa acadêmica que se realiza atualmente no Brasil. Para a autora, “[...] várias 

áreas do conhecimento, e não só a ciência política, vêm realizando pesquisas sobre 

o que o governo faz, ou deixa de fazer”. A política educacional, por conseguinte, 

insere-se na esfera das políticas públicas com foco nas questões educacionais, que 

remetem à análise de aspectos que se assentam no campo da sociedade política. 

Significa dizer que, “[...] quando nos referimos à política educacional, estamos 

tratando de ideias e de ações. E, sobretudo, de ações governamentais” (VIEIRA, 

2007, p. 56). Segundo a autora, as políticas educacionais são representativas da 

multiplicidade e diversidade de políticas em um determinado momento histórico, bem 

como do espaço onde se manifesta a politicidade inerente à educação. Ainda 

ressalta que a análise das políticas educacionais exige uma compreensão que não 
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se satisfaz com o estudo das ações emanadas do poder público em suas diferentes 

instâncias, que são a União, os estados e os municípios. Essa análise deve abarcar 

“[...] a escola e seus agentes e, num movimento de ida e volta, procurar apreender 

como as ideias se materializam em ações, traduzindo-se, ou não, na gestão 

educacional e escolar” (VIEIRA, 2007, p. 58).  

Já existem vários trabalhos que estudam o PAR, como os realizados por 

Camini (2009), Mendes (2011), Farenzena (2012) e Silva (2015). Nesse particular, 

Mendes (2011) defende que, no âmbito do PAR, a União exerce a função de 

coordenação das ações e descentraliza a execução para estados e municípios. Por 

conseguinte, as relações estabelecidas entre os entes federados a partir deste plano 

não caracterizam um efetivo regime de colaboração, visto que requer 

interdependência, corresponsabilidade e articulação em todo processo de 

concepção e implementação das ações. 

Tal fato corrobora a assertiva de Sousa e Cavalcanti (2015) de que o PAR se 

sustenta nas acepções do novo gerencialismo, apresentando uma visão sistêmica 

de educação que se pauta na regulação das políticas. Para as autoras, de uma 

forma geral, 

 

[...] 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, 
mas, resta saber, até que ponto foram absorvidas pelas equipes 
municipais e pela escola (SOUSA; CAVALCANTI, 2015, p. 7). 

 

 Entendemos que é necessário considerar os desdobramentos dessas 

diretrizes em confronto com as especificidades locais, podendo assumir diferentes 

configurações, conforme as concepções e práticas dos sujeitos que se envolvem na 

sua implementação e as diferentes interpretações que fazem das políticas públicas. 

A esse respeito, Camini (2009) destaca que as políticas implementadas percorrem 

um trajeto não linear na sua construção, estando submetidas às mudanças e 

sofrendo influências em todas as suas fases, dependendo dos contextos e sujeitos 

que participam do seu processo de formulação e execução. Esse conjunto de 

sujeitos “[...] porta conflitos que são inerentes às relações sociais e, portanto, suas 

práticas se desenvolvem em arenas e se revestem de diferentes interesses e de 
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diferentes percepções a respeito da realidade” (CAMINI, 2009, p. 23). Dessa forma, 

embora submetidos às mesmas diretrizes provenientes do PAR, cada município e 

escola têm sua própria dinâmica organizacional, construída segundo as concepções, 

valores e crenças que orientam as ações das pessoas que os integram. Esses 

fatores influenciam na direção que a política assume no interior de cada instituição. 

 O PAR é representativo das contradições inerentes à política educacional 

brasileira, revelando-se como um espaço de disputa de diferentes interesses. 

Concebido para ser implementado em uma perspectiva estratégico-gerencial, não 

deixa de contemplar elementos da gestão democrática, a exemplo da área 1 da 

dimensão de Gestão Educacional, que propõe ações direcionadas a implantação e 

fortalecimento de conselhos (Conselhos Escolares, Conselho Municipal de 

Educação, Conselho de Alimentação Escolar), elaboração e reelaboração do projeto 

político-pedagógico das escolas e adequação de critérios para a escolha de 

diretores escolares. Essas ações podem contar, em algumas situações, com a 

assistência técnica do MEC por meio de programas de formação1 e disponibilização 

de materiais para estudo e são executadas pelo município. Nessa configuração, a 

cultura organizacional2 das instituições locais exerce influência na forma como as 

ações são implementadas, podendo afastar-se das concepções que originalmente 

orientam a política de modo geral e ganhar contornos mais políticos e democráticos.  

Nessa perspectiva, este trabalho se propõe a analisar a implementação das 

ações correspondentes ao indicador do PAR 2007-2011 (Existência de Projeto 

Pedagógico nas escolas e grau de participação dos professores e do Conselho 

Escolar na elaboração dos mesmos; de orientação da Secretaria Municipal de 

Educação e de consideração das especificidades de cada escola), no município de 

Acari/RN, buscando evidenciar, dentre outros aspectos, como a concretização de 

ações e subações de planejamento elencadas no plano repercutiu na realidade 

escolar desse município.  

  

                                                           
1
 Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Programa Nacional de 

Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), Programa Formação pela 
Escola, módulo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional Escola de 
Gestores da Educação Básica, dentre outros. 
2 Entendida como o conjunto de crenças, valores e princípios partilhados pelas pessoas em uma 

organização que influenciam diretamente na forma como executam suas atividades (CROZATTI, 
1998). 
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1.2 Delimitação do problema e objetivos da pesquisa 

 

Segundo Gomes (2001), o conhecimento é consequência da curiosidade, 

inquietação e atividade investigativa dos indivíduos. A pesquisa, por sua vez, é o 

caminho que auxilia o ser humano a apropriar-se do conhecimento e satisfazer sua 

curiosidade. Sendo assim, partindo de uma interrogação e de referenciais teóricos 

historicamente acumulados, vão se (re)construindo conhecimentos sobre um objeto 

pesquisado.  

Nesse sentido, o interesse pela temática discutida neste trabalho é fruto de 

inquietações provenientes da experiência enquanto técnica da Secretaria de 

Educação no município de Parelhas/RN, participando da elaboração e execução de 

projetos, programas e ações colocados pelo MEC para serem implementados pelo 

município, com objetivos, diretrizes, recursos e prazos preestabelecidos. O PAR, em 

especial, despertou maior interesse por sua complexidade e abrangência, bem como 

pela forma diferenciada como se deu sua elaboração, a partir da orientação direta e 

individualizada do MEC ao município. Essa vivência levou a indagações sobre os 

reais propósitos dessas políticas, a que interesses servem e a que concepções de 

política educacional estão atreladas.   

Na perspectiva de Gomes (2001, p. 2) de que “[...] produzir conhecimento 

significa mais do que lançar ideias a esmo; significa sim dar sentido a este saber 

como tentativa de interpretar o mundo”, verificou-se a necessidade de compreender 

o contexto onde são forjados os programas, as políticas e as ações com as quais se 

lida cotidianamente, buscando desenvolver uma visão mais crítica e abrangente 

sobre eles.  

Nessa direção, o Observatório de Educação (OBEDUC), financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem 

promovido pesquisas em rede, como a denominada: “Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas: um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte, do Pará e de Minas 

Gerais, no período de 2007 a 2011”. Essa pesquisa envolve a Universidade Federal 

do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O estudo visa analisar a implementação 

das ações do primeiro ciclo do PAR, executado entre 2007 e 2011, sendo esse 

também o recorte temporal definido para esta pesquisa. 
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Como campo de pesquisa, no estado do Rio Grande do Norte, foram 

selecionados cinco municípios: Natal, Acari, Mossoró, São José do Campestre e 

Riachuelo, sendo a capital do estado, dois municípios de alto IDEB e dois municípios 

de baixo IDEB, respectivamente. Este trabalho foi desenvolvido no município de 

Acari/RN, tendo em vista a proximidade geográfica da pesquisadora, o que facilitou 

a coleta de dados. Aborda a implementação das ações relativas ao indicador do 

PAR: “Existência de Projeto Pedagógico nas escolas e grau de participação dos 

professores e do Conselho Escolar na sua elaboração”, sob orientação da Secretaria 

Municipal de Educação e levando em consideração as especificidades de cada 

escola. Esse indicador integra a área de Gestão Democrática, inserida na dimensão 

Gestão Educacional. 

A integração ao referido projeto do Observatório de Educação abriu 

possibilidades para este estudo colaborar com uma pesquisa em rede, na 

perspectiva de oferecer elementos para análises mais amplas que, ao final do 

projeto, deverão proporcionar uma visão geral de como o PAR vem sendo 

implementado nos três estados pesquisados. Nessa construção, elaboramos 

questões que impulsionaram esta pesquisa: Como o planejamento educacional se 

articula nas esferas intergovernamentais? Como o PAR do município de Acari 

promoveu a articulação entre a SEMEC e suas instituições de ensino, para subsidiá-

las quanto ao planejamento global do trabalho escolar? 

Mediante essas questões, a pesquisa teve como objetivo analisar as 

repercussões do PAR na elaboração do projeto político-pedagógico de escolas do 

município de Acari/RN, investigando a articulação desenvolvida no âmbito da 

Secretaria de Educação e as ações por ela executadas em duas escolas.  

 

1.3 Marco teórico-metodológico  

 
 

Pesquisar é uma atividade que tem alguns séculos de história. A pesquisa 

permite que, munido dos instrumentos considerados mais adequados, o homem 

investigue a si mesmo e ao mundo onde vive, buscando compreender e solucionar 

os problemas que enfrenta. Ao longo dessa história, foi desenvolvida uma série de 

estratégias e métodos que são empregados na condução das investigações 

científicas, com vistas a atingir fins determinados. 
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Durante muito tempo se observou, no âmbito das ciências humanas e sociais, 

uma hegemonia das pesquisas positivas, conforme explica Chizzotti (1998). Sob 

essa orientação, privilegiavam a investigação da constância e estabilidade dos 

fenômenos, a estrutura fixa das relações e a permanente ordem dos vínculos 

sociais. Isso ocorria porque elas se utilizavam das abordagens desenvolvidas para o 

campo das ciências físicas e naturais, no qual as variáveis de um dado fenômeno 

são analisadas de forma isolada, buscando evidenciar as influências que cada uma 

exerce sobre esse fenômeno.  

A evolução do campo dessas ciências levou as pesquisas a valorizarem 

aspectos qualitativos dos fenômenos, ressaltando a necessidade de considerar a 

complexidade e as contradições inerentes à singularidade do campo social. Nessa 

perspectiva, a abordagem qualitativa aponta que existe “[...] uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 79).  

Por tratar-se de uma atividade humana e social, a pesquisa sofre as 

influências de interesses, valores e princípios que orientam a ação do pesquisador. 

Nos termos de Lüdke e André (1986), os pressupostos que orientam o pensamento 

de quem investiga norteiam sua abordagem de pesquisa, o que faz do sujeito-

observador parte integrante do processo de conhecimento. O objeto, por usa vez, na 

descrição de Chizzotti (1998), não é um dado inerte e neutro, pois está em constante 

transformação e imbuído de significados e relações que os diversos sujeitos criam 

em suas ações e que o sujeito-observador interpreta assumindo uma postura 

metodológica que exprime uma concepção de realidade. 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa em ciências sociais, especialmente a do 

campo educacional, contrapõe-se à pesquisa experimental quando esta leva em 

conta que deve haver uma separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e o 

seu objeto de estudo, como maneira de garantir a objetividade dos resultados. Para 

Bodgan e Biklen (1994), os investigadores de abordagem qualitativa estabelecem 

estratégias e procedimentos que possibilitam considerar as experiências do ponto de 

vista do informante, o que reflete uma espécie de diálogo entre pesquisador e 

sujeito. Não há, portanto, obrigatoriedade de uma posição de neutralidade científica 

por parte do pesquisador, pois ele “[...] está implicado necessariamente nos 
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fenômenos que conhece e nas consequências desse conhecimento que ajudou a 

estabelecer” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 5). 

A pesquisa qualitativa é uma orientação que abriga tendências diversas e 

pressupostos com raízes filosóficas distintas. Para os fins desta pesquisa, interessa 

aprofundar as orientações da dialética, que Konder (2008, p. 7) define, numa 

acepção moderna, como “[...] o modo de pensarmos as contradições da realidade, o 

modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação”. Ao mostrar que tudo se relaciona, a dialética contribui 

para o desvelamento da realidade, oferecendo elementos para apreensão do real a 

partir de suas contradições e das relações entre singularidade, particularidade e 

universalidade.  

Essa característica enquadra-se nos propósitos desta pesquisa, que analisa 

uma política educacional implementada nacionalmente em um país de dimensões 

continentais e que sofre interferências e variações em função das particularidades 

locais, tendo em vista, principalmente, a grande heterogeneidade dos estados e 

municípios brasileiros.  

Segundo Masson (2012), a contribuição do enfoque dialético para a pesquisa 

sobre políticas educacionais tem relação com a possibilidade que oferece de 

apreensão da lógica global de um dado sistema de produção. Implica afirmar que 

somente é possível apreender o significado de uma determinada política 

educacional a partir da compreensão de seus determinantes econômicos, históricos, 

políticos e culturais. Nesse sentido, o estudo de uma política educacional exige 

considerar a correlação de diferentes forças no processo pelo qual esta é definida e 

implementada. Ademais, “[...] tal processo é marcado por interesses econômicos, 

políticos e ideológicos, já que a política educacional não se define sem disputas, 

sem contradições, sem antagonismos de classe” (MASSON, 2012, p. 9).  

A autora enfatiza que uma determinada política educacional é um complexo 

que integra uma totalidade social. Desse fator decorre a necessidade do estudo da 

sua gênese, movimento e contradições, superando seu aparente isolamento das 

outras manifestações sociais. Nessa perspectiva, essa concepção metodológica se 

aplica bem às pesquisas sobre políticas educacionais por favorecer a busca de um 

conjunto amplo de relações e particularidades que possibilitam captar o seu 

movimento em uma totalidade. Nessa abordagem, ainda conforme a autora, a 
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totalidade se refere a estabelecer o máximo de relações possíveis para o 

desvelamento do real.  

A totalidade, enquanto categoria da dialética, proporciona uma visão de 

conjunto, embora incorporando a ressalva de Konder (2008, p. 36) de que essa 

visão é sempre provisória e não deve ter a pretensão de esgotar a realidade a qual 

se refere, visto que “[...] a realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que 

temos dela”.  

Segundo o autor, a totalidade é mais do que a somatória de suas partes 

constituintes, pois, na articulação entre essas partes, os elementos individuais de 

cada uma delas assumem características que não teriam fora do conjunto. Konder 

(2008) ainda explica que há níveis diferentes de totalidade, em que as menos 

abrangentes integram as mais abrangentes. Assim, na análise das questões 

políticas que estão sendo vividas pelo país, por exemplo, é necessário um nível de 

totalização que permita uma visão de conjunto da sociedade brasileira, da sua 

economia, da sua história e contradições atuais. Se, por outro lado, a análise se 

referir à situação do Brasil no quadro mundial, o nível de totalização precisa ser mais 

abrangente. 

Tem-se, portanto, um referencial metodológico adequado aos fins deste 

estudo e, por esse motivo, adotado nas análises das ações do PAR implementadas 

no município Acari/RN, no âmbito da dimensão e indicador escolhidos. Essas 

análises levaram em conta o papel dos diversos atores, bem como as articulações 

entre as diretrizes do MEC, as orientações da Secretaria de Educação e as ações 

implementadas nas duas escolas tomadas como amostra. Considera-se, ainda, a 

articulação dessas ações com a política educacional nacional que, por sua vez, sofre 

a influência das condições de organização socioeconômica e política da sociedade 

capitalista.  

 

1.4 Procedimentos de pesquisa 

 

Durante a realização deste estudo, buscamos na literatura elementos que 

propiciassem a compreensão acerca do projeto nacional que direciona a política 

educacional brasileira, em sua relação com o contexto global. Essa dinâmica 

proporcionou aprofundar os conhecimentos a respeito do contexto histórico, 
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econômico e político que deu forma às atuais políticas educacionais, 

desencadeando processos que resultaram nas políticas vigentes.  

A revisão de literatura trata do levantamento, análise e organização da base 

teórica que dá sustentação à pesquisa, buscando o que já foi escrito e que se faz 

pertinente para fundamentá-la. De acordo com Silva e Menezes (2005), além de 

tomar conhecimento dos aspectos já abordados nas publicações existentes, a 

revisão de literatura/pesquisa bibliográfica permite obter informações sobre a 

situação atual do tema ou problema pesquisado, bem como verificar os contrapontos 

existentes entre os aspectos relativos ao tema tratados por diferentes autores. 

Nesse sentido, a revisão de literatura, que concerne a um processo amplo de 

pesquisa e análise bibliográfica, foi fundamental para a discussão dos resultados 

deste estudo. Com o intuito de compreender o objeto de estudo e de responder às 

questões que nortearam o desenvolvimento da pesquisa, elegeram-se como 

procedimentos técnicos a análise documental e a entrevista semiestruturada. 

Os documentos são uma importante fonte de dados para o pesquisador, pois, 

segundo Lüdke e André (1986), podem ser encontradas evidências que 

fundamentam suas afirmações, podendo ser consultados várias vezes e oferecendo 

maior estabilidade aos resultados obtidos. A análise documental trata-se de uma 

“[...] técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 3).  

Assim, a análise documental foi essencial neste estudo que tomou para 

análise documentos orientadores da educação nacional (Constituições Federais, 

Leis de Diretrizes e Bases 4.024/61 e 9.394/96, Plano Nacional de Educação 2001-

2010, Plano Nacional de Educação 2014-2024, Plano de Desenvolvimento da 

Educação, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, dentre outros), 

documentos originários do município de Acari (Plano de Ações Articuladas 2007-

2011, Plano Municipal de Educação, Plano Estratégico da Secretaria), além do 

Projeto Político-Pedagógico das duas escolas escolhidas como campo de pesquisa, 

dentre outras fontes de conteúdo relevante para o andamento da pesquisa. 

A entrevista, por sua vez, foi escolhida como instrumento de coleta de dados, 

visto que, em consonância com Lüdke e André (1986), consiste em um 

procedimento que permite ao pesquisador a captação imediata e corrente da 

informação desejada, podendo ser realizada com qualquer tipo de informante e 
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sobre os mais variados tópicos. Trata-se, portanto, de uma estratégia de busca de 

informações em que o pesquisador se coloca face a face com o entrevistado, 

buscando direcionar a conversa para os objetivos predefinidos.  

Para que tais objetivos fossem alcançados, fez-se necessário o planejamento 

de entrevista semiestruturada, que apresenta como uma de suas características a 

elaboração prévia de um roteiro de questões que direcionam a conversa para o foco 

desejado. Outras vantagens do uso de entrevistas desse tipo são apontadas por 

Manzini (1990/1991, p. 154): 

 

Na entrevista semiestruturada, a resposta não está condicionada a 
uma padronização de alternativas formuladas pelo pesquisador como 
ocorre na entrevista com dinâmica rígida. Geralmente, a entrevista 
semiestruturada está focalizada em um objetivo sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista. O uso de gravador é comum a este tipo 
de entrevista. É mais adequada quando desejamos que as 
informações coletadas sejam fruto de associações que o entrevistado 
faz, emergindo, assim, de forma mais livre. 

 
 

Como se pode constatar, esse tipo de entrevista baseia-se em um roteiro de 

questões que devem ser planejadas para auxiliar o pesquisador durante a interação 

direta com o entrevistado, permitindo coletar as informações básicas de que 

necessita sem distanciar-se dos objetivos propostos. Como não existe rigidez no 

roteiro, as questões podem ser exploradas de forma mais ampla, buscando maior 

aprofundamento nas respostas e informações complementares que ajudem na 

compreensão dos fenômenos pesquisados. Ademais, além de auxiliar o pesquisador 

antes e durante a entrevista, o roteiro contribui, também, para que o entrevistado se 

oriente quanto ao tema e forneça as informações com mais facilidade. 

Além disso, as relações estabelecidas entre o MEC e o município de 

Acari/RN, no âmbito da elaboração e execução do primeiro ciclo de ações do PAR, 

são fenômenos sociais que precisavam ser descritos pelos envolvidos no processo, 

uma vez que não é mais possível realizar a observação, o que demonstra a 

importância das entrevistas. A partir da compreensão dos fatos explicitada 

individualmente pelos entrevistados, procedemos à análise interpretativa que 

permitiu a compreensão desses fenômenos de forma mais abrangente.  
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O trabalho se deu no âmbito da Secretaria de Educação e de duas escolas da 

rede municipal. O critério para a escolha das escolas onde foram realizadas as 

entrevistas foi a diferenciação entre etapas e modalidades, visto que a Escola 

Municipal Professora Terezinha de Lourdes Galvão oferece pré-escola e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, enquanto a Escola Municipal Major Hortêncio de 

Brito oferece os anos finais do Ensino Fundamental e EJA. Para a escolha dos 

entrevistados, os critérios foram a participação na elaboração e implementação do 

PAR, no caso dos sujeitos que integraram o quadro da SEMEC, bem como a 

atuação no período em que as ações aconteceram (2007-2011) e a participação na 

reelaboração do projeto político-pedagógico, para os sujeitos que atuaram nas 

escolas.  

Nessa perspectiva, foram entrevistadas sete pessoas, três pertencentes à 

Secretaria de Educação e quatro das duas escolas eleitas para a pesquisa, sendo 

duas de cada instituição. No âmbito da secretaria, as entrevistas se deram com as 

duas secretárias de educação que atuaram no período estudado e com a 

coordenadora pedagógica que acompanhou o ciclo completo do PAR. Esses sujeitos 

foram escolhidos por terem participado diretamente da elaboração e implementação 

das ações, podendo descrever e emitir opiniões acerca desses processos. Com 

relação às duas escolas escolhidas, foram entrevistados um gestor e um 

coordenador pedagógico, que coordenaram as ações e foram responsáveis pela 

mobilização das equipes no âmbito dessas instituições, sendo, portanto, capazes de 

fornecer dados relevantes para este estudo.    

Como forma de garantir o anonimato dos informantes, eles não foram 

identificados por seus nomes próprios, mas, por serem todos do sexo feminino, 

foram identificados com nomes de flores, sendo escolhida para cada pessoa uma 

flor cuja simbologia3 tenha relação com características observadas: Íris (sabedoria), 

Magnólia (simpatia), Bromélia (inspiração), Violeta (simplicidade), Dália (delicadeza), 

Margarida (sensibilidade) e Jasmim (alegria). As falas dos sujeitos foram 

referenciadas neste texto com essas indicações, seguidas do ano em que os dados 

foram coletados. Para facilitar a identificação da função e do local de atuação, o 

                                                           
3
 A simbologia das flores foi pesquisada nos sites: 

<http://www.jardinaria.com.br/blog/2010/08/significado-das-flores/>. 
<http://www.significados.com.br/flor-margarida/>. 
<http://www.ehow.com.br/origem-flor-iris-info_131314/>. 
<https://www.arquiteturadasflores.com.br/significado.php>. 
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quadro abaixo relaciona os participantes com os cargos que ocuparam no período 

estudado: 

 

Quadro 1: Identificação dos sujeitos que atuavam na Secretaria de Educação 
e nas escolas pesquisadas e suas funções 

Identificação dos sujeitos Cargo que ocuparam no período 

estudado 

Íris Gestora 

Magnólia Gestora 

Violeta Gestora 

Margarida Gestora 

Bromélia Coordenadora Pedagógica 

Dália Coordenadora Pedagógica 

Jasmim Coordenadora Pedagógica 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

As entrevistas foram realizadas com base em dois roteiros, sendo um com 

questões direcionadas aos sujeitos que integraram o quadro da SEMEC e outro com 

questões voltadas para os gestores e coordenadores das escolas, conforme pode 

ser visto nos Apêndices A e B. As falas foram gravadas em áudio com a devida 

autorização dos sujeitos para divulgação nos relatórios da pesquisa e, em seguida, 

transcritas na forma de texto. Os textos foram impressos em fontes com uma cor 

específica para cada entrevistado, com o objetivo de facilitar a identificação dos 

partícipes no decorrer das análises. Optamos por ampliar uma das margens de cada 

página impressa, criando espaço para anotações ao lado das falas durante a leitura. 

Nesse espaço, foram sendo destacados pontos comuns entre as falas, pensamentos 

e comportamentos dos sujeitos em relação aos temas tratados. 

Feito isso, partimos para a definição de categorias. A categorização, segundo 

Franco (2008, p. 59), “[...] é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. Para classificar esses 

elementos, definimos duas categorias gerais: O PAR no município e o PAR na 

escola. A estas, foram somando-se subcategorias que emergiram das regularidades, 

padrões e interconexões identificadas nas falas dos sujeitos:  
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Quadro 2: Categorias e subcategorias de análise 
O PAR no município O PAR na escola 

1 Relação com o MEC 1 Relação com a SEMEC 

2 Autonomia do município 2 Articulação entre PAR e PPP 

3 Dificuldades enfrentadas 3 Importância do planejamento 

4 Resultados observados 4 Participação 

5 Contribuições 5 Dificuldades internas e externas 

6 Visão do PAR 6 Visão do PPP 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para facilitar o processo de classificação dos dados de acordo com as 

subcategorias, foram tomados por referência Bogdan e Biklen (1994, p. 234), que 

orientam da seguinte forma: 

 

Depois de ter desenvolvido as categorias de codificação, faça uma 
lista e atribua a cada uma abreviatura ou um número. Algumas 
pessoas organizam a lista por ordem alfabética ou por categorias 
relacionadas com o grupo, antes de fazer as abreviaturas ou de 
atribuir os números. [...] Agora percorra todos os dados e marque 
cada unidade (parágrafo, frase, etc.) com a categoria de codificação 
apropriada.    

  

Conforme essa orientação, ao serem identificadas as relações das unidades 

de falas com os temas propostos como subcategorias, essas unidades foram 

marcadas com o número correspondente à subcategoria a qual se referiam. Como 

exemplo desse processo, apresentamos a fala de Magnólia (2015): “As ações que 

achei mais difíceis de implementar eram quando demandavam recurso financeiro do 

município, porque tinha a contrapartida do município [...]”, que se refere às 

dificuldades enfrentadas pelo município na implementação das ações do PAR. 

Assim, foi marcada com o número 3, que corresponde a esse tema dentro da 

categoria “O PAR no município”.   

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 221), as categorias constituem um 

meio de classificar os dados descritivos recolhidos, “[...] de forma que o material 

contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados”. 

Nesse sentido, optamos por recortar as falas e agrupá-las em fichas, conforme os 

temas das subcategorias. Assim, todas as falas que revelaram a visão dos sujeitos 

acerca da relação do MEC com o município foram coladas na ficha identificada com 
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o tema “Como os sujeitos percebem a relação do MEC com o município”. As fichas 

foram classificadas seguindo a “abordagem de cortar e colocar em pastas 

separadoras” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 235), para facilitar a manipulação e o 

agrupamento dos dados segundo as categorias. Por fim, foram feitos resumos de 

cada bloco temático a partir das fichas. Esses resumos foram organizados em duas 

tabelas, uma para cada categoria, distribuindo nas colunas o que foi apurado a 

respeito de cada tema tratado. 

 Dessa forma, foi possível ter uma visão mais abrangente das informações 

emitidas, estabelecendo as relações entre as falas, identificando pontos comuns e 

divergentes e obtendo, assim, subsídios para a construção do relatório da pesquisa.     

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação foi estruturada contemplando esta introdução e três 

capítulos, além das considerações finais. Nesta introdução, buscamos situar o objeto 

de estudo no contexto das políticas educacionais vigentes, expor os objetivos da 

pesquisa e descrever a metodologia e os procedimentos de análise dos dados. 

O segundo capítulo contempla a discussão acerca do federalismo e as 

políticas educacionais brasileiras, com ênfase nas relações intergovernamentais no 

âmbito da execução dessas políticas. Para compreender como se estrutura o 

federalismo brasileiro, fazemos uma incursão pela experiência norte-americana, em 

cujo modelo de organização política baseou-se o Brasil com a Proclamação da 

República. Perpassando vários aspectos da trajetória socioeconômica e política do 

Brasil, a discussão culmina com uma análise das implicações da reforma dos anos 

1990 no campo educacional, que afetou, em especial, o campo da gestão. 

No terceiro capítulo, discutimos o planejamento no contexto dos anos 2000, 

período em que este assumiu um papel de destaque na definição das estratégias de 

crescimento e desenvolvimento do país, convertendo-se em um dos elementos 

essenciais da gestão educacional. A discussão tem como foco o planejamento 

educacional no PDE e no PAR.  

No quarto capítulo, apresentamos as análises dos dados obtidos por meio de 

entrevistas realizadas com gestores e coordenadores pedagógicos da rede 

municipal de Acari/RN. Buscamos evidenciar como se deu a relação do Ministério da 
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Educação (MEC) com o município, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), e 

como, a partir deste, a Secretaria de Educação articulou-se com as escolas para 

orientá-las quanto ao seu planejamento, tendo em vista a necessidade de estas 

reelaborarem seu Projeto Político-Pedagógico. 
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2 FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS: REPERCUSSÕES 

NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

O Brasil tem como características uma ampla extensão territorial e uma 

grande heterogeneidade econômica, social e cultural, além da presença de elites 

nacionais e locais que exercem forte influência no campo político, conforme seus 

interesses particulares. Esses fatores imprimem grande complexidade ao 

federalismo brasileiro, que tem o desafio de “[...] equilibrar unidade e diversidade; 

autonomia e interdependência” (ABRUCIO, 2010, p. 40) e diminuir as desigualdades 

existentes através da oferta de políticas públicas que promovam maior equidade.     

Todos esses aspectos trouxeram implicações para o campo educacional, 

influenciando a definição de como deveriam ser implementadas as políticas de 

atendimento à população. A Constituição de 1988, ao sinalizar para um federalismo 

cooperativo, definiu um sistema complexo de repartição de competências, atrelando 

a implementação das políticas educacionais ao regime de colaboração entre as 

esferas de poder. Nessa perspectiva, a educação deve ser ofertada de forma 

compartilhada entre todos os entes federados. No entanto, a Lei não explicitou a 

contento as atribuições das diferentes esferas, o que somente se deu de forma mais 

detalhada na LDB 9.394/96. 

Este capítulo tem por objetivo discutir a relação entre o federalismo e as 

políticas educacionais implementadas no Brasil nos anos 2000, enfocando como as 

relações intergovernamentais se estruturam e repercutem na execução dessas 

políticas. O capítulo está organizado em três blocos e trata, inicialmente, de uma 

breve exposição acerca da gênese do federalismo, baseada no modelo norte-

americano, destacando as características que foram tomadas como parâmetro para 

o federalismo brasileiro. A seguir, fazemos uma análise dos desdobramentos do 

federalismo no Brasil e como este se apresenta na literatura nacional, buscando 

evidenciar como o Estado brasileiro se organizou nos diferentes contextos que 

marcam sua trajetória socioeconômica e política. Analisamos também as 

implicações da descentralização político-administrativa estabelecida a partir da 

Constituição de 1988, que prevê um sistema federativo baseado no regime de 

colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo todos 
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responsáveis pela garantia dos direitos dos cidadãos, dentre eles, o direito à 

educação.  

Por fim, realizamos uma discussão contextualizada da reforma educacional 

dos anos 1990, quando o país passou por reajustes visando se adequar à nova 

ordem mundial, dominada pela lógica do mercado e pela implementação de políticas 

neoliberais que refletiram diretamente no campo educacional, afetando 

principalmente a área da gestão. 

 

2.1 O Federalismo como forma de organização do Estado 

 

 A forma como cada Estado organiza seu território e se estrutura politicamente 

depende do contexto histórico de cada país. A composição geral de cada território, a 

estrutura de poder, a repartição de competências, tudo decorre de sua organização, 

tendo como formas principais o Estado Unitário, Confederado ou Federado, sendo 

este último foco de nossa análise. Segundo Balera (2011), no Estado Unitário o 

poder político é exercido por um Poder Central com competência plena sobre todo o 

território nacional. Pode haver descentralização administrativa, política ou legislativa, 

porém a eventual descentralização está subordinada à vontade do Poder Central, 

que pode interrompê-la a qualquer momento. Já a Confederação consiste na 

associação de Estados soberanos através de tratados e convenções, sendo mantido 

o direito desses Estados de voltar a exercer seus poderes de forma isolada. 

 Lassance (2009) afirma que, atualmente, vários países do mundo se 

organizam como Estados Federados. Segundo o autor, o federalismo tornou-se um 

arranjo institucional bem difundido na política contemporânea, em que países de 

dimensão continental, como Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia, são Estados 

federalistas. É patente que o federalismo nasceu, consolidou-se e assumiu 

características distintas em cada um destes e nos demais países que o adotaram, o 

que leva a constatar que não há um modelo que se possa tomar como universal. 

Essa diversidade reflete também a dificuldade de conceituação, visto que não existe 

uma definição exata de federalismo.  

 Nesse sentido, Souza (2008) afirma que o conhecimento teórico sobre 

federalismo é complexo e cita algumas razões, destacando, dentre elas, o caráter 

mutante e experimental dos arranjos federativos. No Brasil, na análise de Almeida 
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(2001), os estudos do federalismo na Ciência Política são um campo em formação, 

não havendo ainda consensos sobre os termos utilizados nem teorias claras com 

fundamentação empírica adequada. Trata-se de algo natural no processo de 

construção da teoria política de Estado, em que mudanças conceituais acontecem e 

outros conceitos se desenvolvem diante da análise da dinâmica da sociedade, como 

ela se forma e se organiza.  

 Entretanto, por ser um conhecimento fundamental, apresentaremos algumas 

abordagens conceituais e históricas com destaque na literatura pertinente, 

ressaltando inicialmente o que Casseb (1999) destaca como características 

principais do federalismo, sem as quais essa forma de Estado não existiria: o Estado 

Federativo deve ser instituído por uma Constituição ou lei máxima; prevê a 

existência de duas ou mais esferas de governo; é negado o direito de secessão, que 

é a possibilidade de dissolver o vínculo confederativo, o que torna a federação 

indissociável; existe a repartição de competências entre os entes federados. 

No caso do Brasil, que incluiu o município como ente da federação, há as 

esferas federal, estadual e municipal, que dispõem de recursos para se manter 

(autonomia financeira), capacidade de auto-organização dos serviços públicos 

(autonomia administrativa) e possibilidade de eleger seus próprios governantes 

(autonomia política).  

No que se refere à preservação da autonomia dos entes federados, Casseb 

(1999) destaca a observância ao princípio da subsidiariedade, no qual a instância 

superior somente interfere na inferior se esta tiver dificuldades de realizar suas 

atribuições no atendimento à sociedade. 

A partir dessas características, compreendemos que o federalismo consiste 

na união entre unidades subnacionais subordinadas a um centro de poder, tendo 

como princípio norteador a repartição de responsabilidades governamentais. Além 

de instituir a forma federativa de Estado, a Constituição é o dispositivo pelo qual 

suas características são delineadas, definindo de que forma se dá a repartição de 

competências e conferindo soberania à União e relativa autonomia às demais 

instâncias de poder, que podem se organizar política, administrativa e 

financeiramente. 

Para Abrucio (2004), a federação é uma forma de organização peculiar, 

principalmente por assegurar direitos originários pertencentes aos pactuantes 

subnacionais, que podem ser estados, províncias, cantões, ou mesmo municípios, 
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como no Brasil. Esses direitos não podem ser abolidos pela União de forma 

arbitrária, uma vez que são garantidos por uma Constituição escrita, considerado o 

principal contrato de validação do pacto político-territorial. Nesse sentido, a 

federação está assentada no princípio da soberania compartilhada, que deve 

assegurar, ao mesmo tempo, a autonomia dos governos e a interdependência entre 

eles. Essa relação entre autonomia e interdependência, por sua vez, precisa ser 

equilibrada para que a soberania compartilhada possa se manter no curso do tempo.

 As bases para o federalismo moderno foram os escritos de Alexandre 

Hamilton, James Madison e John Jay. Trata-se de uma coletânea de 85 artigos 

publicados inicialmente na imprensa de Nova York, que receberam o nome de The 

Federalist Papers. Nos artigos que posteriormente foram publicados em forma de 

livro, traduzido no Brasil com o título de O Federalista, Hamilton, Madison e Jay 

(2003) versam sobre várias temáticas, numa tentativa de mostrar ao povo nova-

iorquino as fraquezas e inadequações da confederação, fazendo uma exposição das 

vantagens do federalismo em contraposição à organização política existente. Os 

artigos mais importantes da obra destacam a separação de poderes e a 

necessidade de um governo central forte, uma União, capaz de trazer segurança e 

prosperidade aos Estados que a compõem. 

 A independência das 13 colônias britânicas da América4 deu origem à 

formação de Estados soberanos, organizados em forma de confederação a partir 

dos artigos aprovados no Congresso Continental de 1777, conhecidos como “Artigos 

da Confederação”. Nessa organização política, destaca Limongi (2006), o poder 

central não dispunha de autonomia para agir sobre os cidadãos que compunham a 

União. O Congresso não tinha poderes para exigir o cumprimento das leis que 

baixava e poderia apenas recomendar a aplicação de suas resoluções, cabendo aos 

Estados adotá-las ou ignorá-las. A existência do direito de secessão e a ausência de 

sanções no cumprimento das leis geravam uma União instável e fragilizada. 

 Em face dos problemas vivenciados na Confederação, em 1787, reuniu-se na 

Filadélfia a Convenção Federal, com o objetivo de elaborar a nova Constituição dos 

Estados Unidos, substituindo os Artigos da Confederação e transmutando o pacto 

até então existente em uma Federação.  

                                                           
4
 New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, 

Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. 
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 As antigas colônias inglesas, dotadas de autonomia política, administrativa e 

econômica, cedem sua soberania ao Poder Central, a União, sendo negado o direito 

de secessão. Nesse novo contexto político, os estados preservam sua autonomia, 

mas não são mais entidades soberanas, ficando subordinadas ao Poder Central e à 

Constituição. Na concepção de Rabat (2002, p. 5), o federalismo da Constituição 

norte-americana revelou-se, em primeiro plano, um eficiente compromisso político 

frente a questões práticas consideradas imediatas: 

 

Tratava-se, por um lado, de eliminar a possibilidade de guerras – 
sempre presente entre estados soberanos e vizinhos, na ausência de 
uma instância capaz de regular suas pendências – e facilitar a defesa 
comum contra a Grã-Bretanha. Por outro lado, pretendia-se potenciar 
a liberdade de circulação de produtos, evitando que a pretensão de 
proteger sua própria capacidade produtiva levasse os diferentes 
estados a entrarem em uma escalada protecionista. Daí a 
importância da chamada cláusula de comércio, que remete ao 
governo federal a competência para regulamentar o comércio 
interestadual. 

 
 

Observamos assim que a nova organização que culminou nos atuais Estados 

Unidos da América veio corrigir as fragilidades expostas e atender aos fins dos 

Estados-membros ao decidirem, por consenso, se agregar, tornando-se a primeira 

república representativa e federal a elaborar sua forma de organização de Estado 

com base em necessidades e interesses próprios. 

Dulci (2000) enaltece a experiência norte-americana não apenas por seu 

pioneirismo, mas também pelo fato de esta indicar as condições específicas que 

permitem sustentar o desenvolvimento do Estado federativo ao longo do tempo, das 

quais destaca três: a existência de um território extenso ou com grande 

heterogeneidade, a ser organizado politicamente; a presença de fortes identidades e 

interesses regionais a serem contemplados; e, por fim, um impulso para a União, em 

que o sentimento de identidade nacional equilibra os particularismos regionais e dá 

fundamento ao pacto federativo. O autor ainda ressalta a importância de perceber 

Estados e Nações como entidades em permanente processo de construção, sendo 

necessário sustentar a noção de que a União federal supõe um senso de 

pertencimento, uma comunhão capaz de contornar as diferenças entre as partes. 

Considerando que o federalismo ocorre em um contexto de propostas liberais, no 



36 
 

qual a desigualdade entre as unidades é aceita, busca-se administrá-la por meio do 

arranjo federativo. 

Nossa intenção foi destacar essa primeira experiência concreta de um Estado 

federalista, que, embora em um movimento bastante distinto, serviu de parâmetro 

para o federalismo brasileiro. Isso acontece porque, com o advento da república, a 

Constituição brasileira de 1891 incorporou aspectos importantes do direito 

constitucional estadunidense ainda vigentes no Brasil, enumerados por Rabat 

(2002): adoção do regime federativo; cada nível de governo exerce suas 

competências através de um corpo administrativo próprio; a Constituição é a lei 

máxima para todos os poderes e em todos os níveis da federação; o controle da 

constitucionalidade dos atos cabe aos tribunais, tendo como última instância o 

Supremo Tribunal Federal; além da representação paritária dos estados no Senado 

Federal. 

 Essa exposição justifica-se pela pretensão de analisarmos como se 

desdobraram as relações políticas entre os entes federados brasileiros, até 

chegarmos ao contexto intergovernamental no qual se consolidam as atuais políticas 

públicas educacionais. Concordando com Abrucio (2010), é preciso compreender a 

dinâmica federativa, desde a mais geral até a que incide especificamente no setor 

da educação, para entender o modelo educacional atual e vislumbrar melhorias para 

este. Por essa razão, torna-se necessário fazer um breve histórico acerca da 

formação do federalismo brasileiro e analisar as implicações do modelo federativo 

estruturado a partir da atual Constituição, focalizando a formulação e implementação 

das políticas educacionais.  

 

2.2 Federalismo e relações intergovernamentais no Brasil: implicações nas 

políticas educacionais  

 

 A implantação do federalismo brasileiro, como foi visto, tomou como 

parâmetro o modelo americano. Conforme afirma Abrucio (1998), Rui Barbosa, 

principal idealizador da implantação da estrutura federativa do Brasil, tinha em 

mente esse modelo. No entanto, observa-se, na sua origem, um movimento distinto. 

Como exposto anteriormente, o federalismo americano nasceu da união voluntária 

de unidades territoriais que, segundo o autor anteriormente citado, já eram 
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autônomas antes do nascimento da União. No Brasil, ao contrário, essa União já 

existia, concretizada no unitarismo imperial, porém as províncias brasileiras não 

tinham autonomia política e financeira como as colônias americanas. As províncias 

passaram a entes federados de forma imposta, com a Proclamação da República 

Federativa Brasileira, em um movimento denominado de federalismo centrífugo5. 

Rompeu-se, dessa forma, com a tradição de Estado Unitário, caracterizado pela 

forte centralização do poder monárquico. Na concepção de Balera (2011, p. 66), a 

 
[...] Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 
foi marcada pelo caráter liberal e confirmou a República e o 
federalismo. Os Estados receberam da Constituição amplos poderes 
e conquistaram grande liberdade para se autogovernarem. A 
Constituição trouxe, ainda, uma distribuição de poderes altamente 
descentralizada, com nítida inspiração no modelo inventado e 
aplicado nos Estados Unidos da América a partir de 1787. 

 

 No entanto, na prática, o país não conseguiu se desvencilhar da tradição 

centralizadora herdada do Império, em que prevalecia o controle do chefe do Poder 

Executivo. A eleição para a Presidência da República, por sua vez, estaria sob o 

domínio das oligarquias estaduais. Observa-se, dessa forma, que o federalismo 

adotado na Primeira República contribuiu para acentuar as desigualdades 

econômicas e sociais características da federação brasileira. Para Abrucio (2010, p. 

44), a autonomia conferida aos estados, sem que houvesse um projeto nacional, 

provocou “[...] uma enorme heterogeneidade de políticas públicas pelo país – na 

verdade, poucos governos estaduais expandiram as políticas sociais, como revela 

bem a área educacional”.  

Nesse sentido, no que se refere a essa área, a Constituição de 1891 não 

alterou o que determinava o Art. 10 do Ato Adicional de 1834, que conferia às 

províncias a competência de legislar sobre a instrução pública no que se referia ao 

ensino primário e secundário. Existia, portanto, uma descentralização da 

responsabilidade pela promoção da educação em cada território. Em consonância 

com esse processo, as responsabilidades educacionais das antigas províncias, 

agora convertidas em estados, mantiveram-se descentralizadas. Acerca desse 

                                                           
5
 O federalismo centrífugo é aquele que procura se afastar do centro, isto é, permite que os Estados-

membros tenham maior autonomia financeira, administrativa, política e jurídica. O Brasil era 
originariamente um Estado unitário, mas, com a proclamação da República, houve a subdivisão em 
entes independentes, caracterizando um movimento do centro para a periferia (CAFFARATE, 2002). 
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particular, Saviani (2007a) analisa que a manutenção da descentralização de 

responsabilidades com a instrução popular brasileira se deve ao fato de o país ter 

seguido o modelo de organização do sistema educacional norte-americano ou em 

virtude do peso econômico do setor cafeeiro, que desejava a restrição do poder 

central em favor do local. 

 É pertinente apontar a quase inexistência de enunciados dos princípios 

educacionais nessa Constituição, que se referiu à educação apenas no Art. 72, 

parágrafo 6º, prevendo o princípio da laicidade do ensino nos estabelecimentos 

públicos. Souza (2005) destaca a forma como essa Constituição canalizou recursos 

públicos para alguns poucos estados, o que evidencia que, nesse período, o 

federalismo brasileiro não equalizou benefícios para o conjunto das unidades 

federativas. Ao contrário, prevaleceram a concentração de recursos nos estados 

mais ricos e as frágeis relações entre os entes federados, acentuando as 

desigualdades existentes entre eles.  

 Constatamos, então, o caráter assimétrico do federalismo brasileiro, uma vez 

que a autonomia conquistada não chegou da mesma maneira a todos os estados. 

Enquanto as alianças entre os mais poderosos definiam os rumos do poder nacional, 

os demais tinham papel secundário no cenário político do país e eram mais 

dependentes dos recursos da União.  

Assim, pela sua hegemonia política e econômica, a partir de 1890, começou a 

se organizar a instrução pública no estado de São Paulo com a implantação dos 

grupos escolares, cujo modelo se disseminou por Minas Gerais e outros estados 

(SAVIANI, 2007a). Foi criado, em 12 de abril do mesmo ano, o Ministério da 

Instrução Pública, Correios e Telégrafos, extinto dois anos depois de sua criação, de 

modo que a educação passou a fazer parte do Ministério da Justiça e vivenciou um 

período de quase esquecimento.  

Ainda na primeira República (1989-1930), Nagle (1976) ressalta a ocorrência 

de dois movimentos educacionais, o “entusiasmo geral pela educação”, na década 
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de 1910, e o “otimismo pedagógico”, na década de 19206. Na historiografia da 

educação, esses movimentos foram fundamentais para compreender as motivações 

dos intelectuais envolvidos com as questões educacionais do início do século XX. O 

Brasil se industrializava e era preciso oferecer instrução para todas as classes 

sociais. A educação primária entrou, por conseguinte, na pauta de reivindicações da 

sociedade brasileira, visto que o analfabetismo foi entendido como um problema 

nacional.  

Assim sendo, fez-se necessária e urgente a criação de leis federais que 

garantissem ao mesmo tempo o financiamento e a universalização do acesso a essa 

etapa de ensino. Para tanto, vários eventos foram realizados com o objetivo de 

propagar a educação junto à população: três congressos de instrução primária e 

secundária; criação da Liga Brasileira do Combate ao Analfabetismo e da 

Associação Brasileira de Educação; Conferência Interestadual de Ensino Primário; e 

Conferências Nacionais.  

Nesse contexto, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, em 

1930. Sob a influência das propostas do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, de 1932, iniciou-se um processo de organização da educação nacional em 

todos os seus níveis e modalidades. Essa organização começou com a reforma 

Francisco Campos, que deu início à organização do ensino superior, secundário e 

técnico no país. Essas reformas culminaram com a promulgação da Constituição de 

1934, a primeira a dedicar um capítulo inteiro às questões educacionais.  

No entanto, muitas das propostas renovadoras da Constituição de 1934 não 

se concretizaram, a exemplo da proposta dos Pioneiros da Educação Nova de 

elaborarem um Plano Nacional de Educação. Com a consolidação do Estado Novo 

                                                           
6
 O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que tão bem caracterizam a década dos 

anos vinte, começam por ser, no decênio anterior, uma atitude que se desenvolveu nas correntes de 
ideias e movimentos político-sociais e que consistia em atribuir importância cada vez maior ao tema 
da instrução, nos seus diversos níveis e tipos. É essa inclusão sistemática dos assuntos educacionais 
nos programas de diferentes organizações que dá origem àquilo que, na década dos vinte, está 
sendo denominado de entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico. A passagem de uma para 
outra dessas situações não foi propriamente gerada no interior desta corrente ou daquele movimento. 
Ao atribuírem importância ao processo de escolarização, prepararam o terreno para que 
determinados intelectuais e “educadores” – principalmente os “educadores profissionais” que 
aparecem nos anos vinte – transformassem um programa mais amplo de ação social num restrito 
programa de formação, no qual a escolarização era concebida como a mais eficaz alavanca da 
história brasileira. De fato, enquanto o tema da escolarização era proposto e analisado de acordo 
com um amplo programa desta ou daquela corrente ou movimento, ela servia a propósitos 
extraescolares ou extrapedagógicos; era uma peça entre outras, peça importante, sem dúvida, mas 
importante justamente pelas suas ligações com problemas de outra ordem, geralmente problemas de 
natureza política (NAGLE, 1976). 
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(1937-1945), a ação governamental seguiu uma tendência centralizadora e buscou o 

alargamento das competências da União com a promulgação da Constituição de 

1937. A intenção do governo foi inserir o país na competição econômica 

internacional, e a ideia de fortalecer o protagonismo do Estado fez com que, sob a 

influência dos grupos sociais de maior poder no momento (militares, católicos e 

burguesia industrial), o ensino tivesse uma organização mais condizente com a 

proposta econômica do governo.  

Na análise de Souza (2005), a Constituição de 1937 conferia amplos poderes 

ao Presidente da República, que se opôs aos interesses regionais e consolidou a 

centralização do poder. Para Balera (2011), essa Carta manteve nominalmente a 

forma federativa de Estado, prevista em seu Art. 3º, mas o que se observou na 

prática foi a existência de um Estado Unitário, onde os estados sofreram forte 

intervenção federal. Para o autor, esse fato representou a interrupção do federalismo 

e da autonomia dos Estados-membros brasileiros, considerando que os textos 

constitucionais previam suas competências e seus poderes existiam, mas não eram 

executados. Durante o Estado Novo, prevaleceu a tendência à regulamentação do 

ensino por meio das Leis Orgânicas, conhecida como Reforma Capanema. Além de 

organizar o ensino superior, secundário e técnico, essas leis abordaram também, 

pela primeira vez, o ensino primário.  

A queda do regime ditatorial do Estado Novo ascendeu novamente o 

federalismo no país com a experiência democrática que perdurou até o golpe de 

1964. No entanto, em consonância com Rabat (2002), apesar de a retomada de 

mecanismos democráticos no período de 1945-1964, como as eleições para os três 

níveis de governo, fortalecer o federalismo em sua dimensão política, não significou 

a interrupção do projeto centralizante no plano administrativo.  

Souza (2005) considera que a promulgação da Constituição de 1946 trouxe 

inovações quanto à cooperação entre os entes federados, com destaque para o 

primeiro mecanismo de transferência de recursos intergovernamentais da União 

para os municípios. A Lei determinou que a distribuição de recursos seria feita em 

partes iguais, dividindo o valor arrecadado entre os municípios, o que demonstra a 

inexistência de um mecanismo de equalização, ao estabelecer um critério de 

repartição de recursos uniforme para municípios com situações econômicas 

bastante distintas.  
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No campo educacional, destaca-se a promulgação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961 

(BRASIL, 1961), que reiterou a organização do ensino proposta pela reforma de 

Capanema. No entender de Abrucio (2010), as relações intergovernamentais nesse 

período democrático tornaram-se mais equilibradas, no sentido da relação entre 

autonomia e interdependência, porém o federalismo que começava a se fortalecer 

foi interrompido com o golpe de 1964.    

  Instaurada a ditadura civil-militar, o processo de ampliação do poder da União 

acentuou-se profundamente, submetendo os demais entes à dependência do 

Governo Federal. A Constituição de 1967 foi modificada por uma Emenda 

Constitucional promulgada em 1969. Tal como ocorreu no governo ditatorial anterior, 

a forma federativa do Estado brasileiro foi mantida nominalmente, no entanto os 

Atos Institucionais baixados pelo governo colocavam-se acima da própria 

Constituição. Na prática, esses Atos depositavam poderes nas mãos do chefe do 

executivo que feriam a autonomia dos estados, pois estes podiam sofrer 

intervenções arbitrárias, sem que a Constituição pudesse protegê-los. 

Na análise de Rabat (2002), a tendência à centralização, que não se perdera 

totalmente na vigência da Constituição de 1946, fortaleceu-se durante a década de 

1960. Recorrendo mais uma vez ao autoritarismo político, o Estado de direito foi 

substituído por um ambicioso projeto de reordenamento administrativo do Estado, a 

partir do centro. Ao mesmo tempo, a economia brasileira se integrou à dinâmica 

ditada pelo centro industrial do Sudeste, em particular do estado de São Paulo. A 

partir de um sistema de subsídios, as empresas dessa região foram incentivadas a 

se instalarem no Norte e no Nordeste, submetendo os processos produtivos, em 

todo o país, a uma única lógica. 

Germano (1993) faz uma análise da política educacional do país durante o 

período da ditadura civil-militar, enfatizando a subordinação da educação aos 

processos de produção, visto que as ações desenvolvidas no campo educacional 

estavam relacionadas à formação de capital humano7. As reformas implementadas, 

na percepção de Barbosa (2010), tinham como foco a preparação do jovem para a 

vida econômica do país, sem a necessária formação de uma consciência política. 

                                                           
7
 Teoria que fomenta a discussão acerca dos ganhos de produtividade gerados pelo fator humano na 

produção e como o trabalho humano qualificado por meio da educação pode ampliar essa 
produtividade. Ver: SCHULTZ, Theodore W. O Capital Humano: Investimentos em Educação e 
Pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.  
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Com base em acordos feitos entre MEC e USAID8, foram reorganizados todos os 

níveis de ensino, iniciando pela reforma universitária, que se deu por meio da Lei n. 

5.540, de 28 de novembro de 1968, fixando normas de organização e funcionamento 

do ensino superior e sua articulação com a escola média (BRASIL, 1968).  

Germano (1993) enfatiza que essas mudanças partiram da necessidade de 

disciplinar a vida acadêmica, coibindo o protesto e reforçando a hierarquia e a 

autoridade. Além disso, os relatórios dos assessores americanos que orientaram a 

definição da reforma focalizaram a importância de racionalizar a universidade, 

organizando-a em moldes empresariais com vistas a privilegiar a privatização do 

ensino. Pelegrini e Azevedo (2006) destacam que, dessa forma, seria possível 

ampliar a gestão de capital dos grupos hegemônicos que constituíram o apoio civil 

ao golpe, nomeadamente alguns setores da burguesia nacional e grupos 

estrangeiros, subordinando as estruturas de ensino aos interesses desses círculos. 

Para os autores, a implementação da Lei que regulamentou a reforma universitária 

se deu também pelo acúmulo de pressões, principalmente das camadas médias, a 

favor da ampliação das possibilidades de acesso à universidade. Em um contexto 

permeado pela concentração de renda e afunilamento das possibilidades de 

elevação social, a formação universitária passou a ser vista como uma via central de 

acesso a essa ascensão. Em decorrência, a reforma universitária foi precedida por 

grandes mobilizações pela ampliação do acesso ao Ensino Superior, que se 

constituíram também em espaços de contestação ao regime político em vigor. 

O ciclo de reforma da educação se estendeu também para o ensino primário 

e médio, tendo como referência a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou 

diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus (BRASIL, 1971). A esse respeito, 

Germano (1993) alerta para algumas mudanças no contexto da década de 1970, 

cuja conjuntura é diferente da que marcou a reforma universitária. O medo da 

repressão do Estado, combinado à euforia provocada pelo crescimento econômico, 

foi um dos fatores que influenciaram para que a Lei 5.692/71 fosse aprovada sem 

maiores conflitos entre os representantes da escola privada e sem as demandas 

                                                           
8
 Acordo que incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964, durante o regime militar 

brasileiro, entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International 
Development (USAID). Os convênios, conhecidos como acordos MEC/USAID, tinham o objetivo de 
implantar o modelo norte-americano nas universidades brasileiras através de uma profunda reforma 
universitária. Além disso, visava à contratação de assessores americanos para auxiliar nas reformas 
da educação pública, em todos os níveis de ensino (MENEZES, SANTOS, 2001). 
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organizadas por parte dos defensores da escola pública em favor de melhorias no 

campo educacional. O autor explica essa ausência de disputas em torno da 

aprovação da Lei da seguinte forma:  

 

[...] não houve espaço para a atuação dos grupos de pressão, pois 
de um lado os interesses privatistas foram contemplados e de outro 
os partidários da escola pública e da ampliação de verbas para a 
educação estavam desarticulados e mesmo destroçados, 
incorporados a outras formas de lutas, com vistas à derrubada do 
Regime ou, ainda, aderiram à Reforma (GERMANO, 1993, p. 161).  
 
 

Nesse contexto, diante de questões consideradas mais importantes, como a 

luta pela liberdade e democracia, a educação passou a ser uma questão secundária. 

Quanto ao conteúdo da reforma, dentre outras medidas, a Lei estendeu a 

escolaridade obrigatória, fixando que esta deveria se dar dos 7 aos 14 anos 

(BRASIL, 1971). Essa determinação pode ser vista como parte da expansão de 

políticas educacionais e de outras políticas sociais, observada na vigência desse 

regime político. No entanto, no entender de Draibe (1994), esse movimento de 

explosão de programas e números não necessariamente combinou quantidade e 

qualidade. Apesar de reconhecer efeitos positivos nas políticas sociais implantadas, 

a autora afirma que elas foram frágeis e insuficientes para reduzir as grandes 

disparidades de oportunidades entre a população brasileira, reproduzindo e 

reiterando as desigualdades existentes. Moldadas à realidade coercitiva e autoritária 

do regime em vigência, as políticas sociais sofreram alterações no modo como 

vinham se expandindo, porém permaneceu essencialmente “[...] o modelo cooptativo 

de incorporação das categorias e definição dos privilégios, assim como a dinâmica 

clientelista de distribuição de benefícios” (DRAIBE, 1994, p. 305). 

Em 1985, chegou ao fim a ditadura civil-militar com a eleição de Tancredo 

Neves e José Sarney no Colégio Eleitoral. A elaboração de uma nova Constituição 

havia sido um dos compromissos da campanha presidencial, mantido pelo vice José 

Sarney, que assumiu a presidência após a morte de Tancredo, antes de este tomar 

posse. Souza (2005) enfatiza que a redemocratização trouxe como as suas 

principais bandeiras a reestruturação do federalismo e a descentralização do poder, 

por meio da elaboração da Constituição de 1988, que propôs novas formas de 

organizar as políticas públicas, em especial as educacionais.  
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2.2.1 As relações intergovernamentais e a educação no contexto pós-Constituição 

de 1988 

 

 É possível perceber que a experiência federativa do Brasil não seguiu um 

curso retilíneo, mas passou por avanços e retrocessos e ganhou um novo desenho, 

a partir da Constituição de 1988 e das mudanças que se seguiram. Nesse percurso, 

cabe analisar os fatores determinantes das inter-relações estabelecidas pelos entes 

da federação, que se configuram de forma distinta conforme o tempo e o contexto 

histórico, político e econômico em que ocorrem. Concordando com o disposto por 

Kugelmas e Sola (1999), é necessário evitar análises simplistas, frequentemente 

baseadas na alternância centralização/descentralização, em que centralização 

relaciona-se ao autoritarismo e descentralização associa-se a avanços de processos 

democráticos. Para os autores, essa ideia é insuficiente para definir a complexidade 

dos arranjos federativos brasileiros, pois a mudança de movimento não anula por 

completo os mecanismos institucionais presentes no movimento anterior, “[...] o que 

de fato ocorre é uma modificação do padrão de relacionamento entre as esferas, 

através de uma dinâmica de aperto/afrouxamento de controles políticos e fiscais” 

(KUGELMAS; SOLA, 1999, p. 64).     

De fato, mesmo em períodos em que o governo central buscou adotar 

medidas concentradoras do poder e limitar a autonomia administrativa dos estados, 

os atores regionais estão longe de serem considerados nulos ou passivos, 

mantendo em maior ou menor grau sua influência e participação nas arenas de 

decisão política e administrativa. Essas forças coexistem no interior da federação e 

buscam por meio de negociações e acertos conformar interesses de grupos que se 

apresentam hegemônicos nos diversos momentos da história política do país. Dessa 

conformação de interesses, decorre um federalismo ora mais cooperativo, ora mais 

competitivo, marcado por conflitos característicos da grande heterogeneidade e 

assimetrias entre as esferas que o compõem. Essas características, dentre outras, 

conferem às relações intergovernamentais nas federações, de modo geral, um grau 

cada vez maior de complexidade, em que os processos de barganhas que ocorrem 

em nível horizontal (entre os entes) e as relações verticais (da União para com as 

demais esferas) se afetam mutuamente. 
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Referindo-se a essas relações intergovernamentais, Costa (2007) esclarece 

que podem ser definidas como as relações estabelecidas e coordenadas entre os 

diferentes níveis de governo dentro de uma divisão político-territorial. Na visão do 

autor, em decorrência de algumas características do sistema político nacional, como 

a fragmentação do sistema partidário, as relações intergovernamentais no Brasil 

dependem da disposição dos governos em cooperar, mas, principalmente, da 

capacidade e do interesse do governo federal em estimular, ou mesmo impor regras 

e programas que impliquem alguma forma de coordenação entre as atividades de 

estados e municípios. 

Abrucio (2005) reconhece a importância de as investigações acerca das 

relações intergovernamentais privilegiarem a análise do embate entre o governo 

federal e as esferas subnacionais, que se dá por meio de suas elites políticas e 

estruturas de poder, bem como enfatizarem a dicotomia 

descentralização/centralização (ou recentralização). No entanto, o autor ressalta 

que, para compreender como essas relações se configuram e como se dá o 

funcionamento dos sistemas federais, é necessário inserir também como foco de 

análise as questões de coordenação federativa, que são as formas de integração, 

compartilhamento e decisão conjunta presentes nas federações. Nessa direção, 

principalmente no que se refere à expansão das políticas sociais, nas quais se inclui 

a educação, o compartilhamento de decisões e responsabilidades, característico do 

sistema federal brasileiro, enfrenta um acentuado problema de coordenação de 

ações, uma vez que os diversos níveis de governo são autônomos e não há uma 

definição clara das atribuições de cada esfera. 

Além de manter a forma federativa de Estado, a Constituição de 1988, em seu 

Art. 18, determinou sua organização político-administrativa, compreendendo União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. O desenho da atual Constituição direciona 

para um federalismo cooperativo, com autonomia das esferas de governo e 

compartilhamento de competências9. No entanto, Souza (2005) aponta duas razões 

principais para que essa cooperação não se consolide conforme desejado. A 

primeira diz respeito às diferentes capacidades dos governos subnacionais de 

                                                           
9
 Competências são modalidades de poder das quais se servem os órgãos ou entidades estatais para 

realizar suas funções. Dividem-se em legislativa e administrativa, em que a competência legislativa é 
a capacidade de estabelecer normas gerais e leis em sentido estrito. A competência administrativa 
(ou material) cuida da atuação concreta do ente, ou seja, dos atos administrativos (ARAUJO, 2010, p. 
234). 
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implementarem políticas públicas, visto que suas capacidades financeiras, técnicas 

e de gestão divergem. A segunda está na ausência de mecanismos constitucionais 

ou institucionais que estimulem a cooperação e garantam sua efetividade, o que 

torna o sistema ainda mais competitivo.  

Para entender a distribuição das competências definidas na Constituição de 

1988, com vistas à garantia dos direitos sociais, em especial, os educacionais, 

recorre-se a Araújo (2010), que analisou as implicações da organização do Estado 

Federal na implementação das políticas públicas educacionais. Significa dizer que 

as ações voltadas para assegurar esses e outros direitos são definidas a partir das 

bases estruturais do próprio Estado, que incluem a forma como este se organiza 

político-administrativamente, a distribuição de poderes e recursos entre as diversas 

partes que compõem seu território, bem como as relações estabelecidas entre a 

União e as unidades subnacionais.  

Desses fatores, decorre a repartição das competências, que a Constituição 

Federal de 1988 definiu como de forma conjugada, atribuindo competências 

legislativas e materiais exclusivas de cada ente, bem como competências comuns a 

todos ou a alguns deles, chamadas de concorrentes. A competência da União para 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional foi mantida como privativa 

no Art. 22, Inciso XXIV (BRASIL, 1988). Em consequência, no ano de 1988, 

iniciaram-se as discussões sobre a lei infraconstitucional que normatiza a educação 

brasileira, Lei n. 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996. 

As competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, 

definidas no Art. 24, são legislativas e ocupam, na concepção de Araujo (2010), um 

papel de destaque na Constituição, uma vez que esta adotou o princípio do 

federalismo cooperativo, mediante a previsão de responsabilidades compartilhadas 

previstas no regime de colaboração. Nesse contexto, cabe à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, 

desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme 

redação dada pela Emenda Constitucional n. 85/2015 (BRASIL, 2015), ao Inciso IX 

do referido artigo.  

Dessa forma, as competências das instâncias federativas na oferta da 

educação básica foram definidas no Art. 211 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988). Segundo o disposto, os municípios devem atuar prioritariamente na educação 

infantil e no ensino fundamental, enquanto que os estados, no ensino fundamental e 
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médio. Coube à União coordenar e articular os sistemas, exercendo uma função 

normativa, redistributiva e supletiva, com o objetivo de equalizar oportunidades e 

padrões mínimos de qualidade educacionais, por meio de assistência técnica e 

financeira aos demais entes (BRASIL, 1988). De acordo com Araújo (2010), pelas 

competências comuns, que são materiais ou administrativas, a Constituição busca 

dar materialidade ao regime de colaboração, à medida que concede aos entes a 

possibilidade de realizar atividades de execução e administração.  

A Constituição de 1988 fortaleceu a federação, trazendo avanços 

significativos no que concerne aos processos de descentralização político-

administrativa. Souza (2005) reconhece que estados e municípios ganharam 

considerável autonomia administrativa, no entanto a capacidade dos municípios de 

legislar sobre políticas próprias apresenta-se limitada. A autora analisa que a 

federação tem sido marcada por políticas públicas federais que se impõem às 

instâncias subnacionais, principalmente aos municípios, que desde a década de 

1990 são responsáveis por políticas básicas de saúde e educação, o que evidencia 

a fragilidade dos mecanismos de cooperação existentes. O princípio da cooperação 

pressupõe que as decisões sejam tomadas de forma conjunta a respeito do 

exercício das competências comuns e concorrentes, porém se observa na prática a 

responsabilização de estados e, principalmente de municípios, pela implementação 

de políticas formuladas e reguladas pela União.  

 Na análise de Dulci (2000), a Constituição de 1988, seguindo o movimento de 

democratização que a precedeu, é essencialmente descentralizadora, determinando 

a transferência de responsabilidades e recursos para estados e municípios, com 

vistas a favorecer a democratização e a transparência da gestão dos serviços 

públicos, bem como a participação da sociedade. No entanto, em conformidade com 

Cruz (2009), a maior concentração de recursos e a centralização da definição de 

políticas na União que vêm ocorrendo ao longo do tempo têm comprometido o 

efetivo compartilhamento do poder e a autonomia das demais esferas, processo que 

é reproduzido no campo educacional.  

No entender de Costa (2000), tal fato se tornou mais evidente no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, segundo o qual a descentralização fiscal, prevista na 

Constituição Federal de 1988, limitava a ação do governo federal. Assim, 

implementou medidas para reconcentrar os recursos fiscais, permitindo maior poder 

de decisão ao governo federal. Essas medidas incluíram a aprovação de Emendas 
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Constitucionais e Medidas Provisórias que permitiram a concentração do “bolo” da 

arrecadação fiscal, incluindo a aprovação de contribuições e taxas que não 

precisavam ser divididas com os demais entes da federação, a exemplo da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).  

 Entendemos que a redefinição de critérios para o pacto federativo é um 

desafio e uma necessidade e que essa redefinição deve contemplar a criação de um 

sistema tributário que promova a distribuição de recursos de maneira mais justa e 

igualitária. Desse modo, os entes federativos poderão oferecer os serviços públicos 

que a população necessita de forma compartilhada e coordenada, visando um 

desenvolvimento mais equilibrado, que permita a eliminação progressiva das 

desigualdades sociais e regionais.  

  Outra questão que merece atenção é a forma como as competências 

concorrentes, que preconizam seu exercício simultâneo pelas várias instâncias de 

poder, foram tratadas na Constituição. Da maneira como foi organizada, a maioria 

dos serviços públicos, especialmente as políticas sociais, é de responsabilidade dos 

três entes, não existindo uma definição das atribuições de cada um em relação às 

políticas e aos serviços, o que pressupõe um trabalho cooperativo, uma divisão 

compartilhada de responsabilidades. No entanto, observa-se ao longo da história 

educacional brasileira uma desconcentração de responsabilidades administrativas, 

processo que sofreu um acentuado acirramento a partir da década de 1990, 

conforme será discutido no próximo tópico. Nesse percurso, o Poder Central 

desobrigou-se, em grande medida, de assegurar meios e recursos necessários à 

operacionalização de um sistema educacional capaz de assegurar oportunidades de 

acesso a uma educação de qualidade para todos. 

 Portanto, as análises realizadas do percurso histórico do federalismo 

brasileiro demonstram que a distribuição de competências e a forma como se 

organizaram as relações intergovernamentais são fatores que dificultam a 

implementação das políticas sociais, em especial as educacionais. Os municípios, 

por serem a instância mais próxima, abarcam as maiores demandas da população e, 

na atual conjuntura política, percebe-se que boa parte deles não tem conseguido 

responder a suas competências constitucionais a contento, por falta de recursos ou 

de cooperação com outras esferas.  

 Não podemos deixar de destacar ainda a falta de equidade na destinação de 

recursos, em que as disparidades entre os entes federados não são tratadas de 
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forma adequada. O princípio da equidade pressupõe a exigência de 

comportamentos e responsabilidades proporcionais à capacidade de cada instância. 

Para Abrucio (2010), compatibilizar autonomia, descentralização e diminuição de 

desigualdades territoriais e sociais é o grande desafio do modelo federativo 

brasileiro, questão que passa pela correção de desequilíbrios fiscais. O federalismo 

fiscal visa o equilíbrio entre responsabilidades e recursos, sendo sua complexidade 

proporcional ao grau de disparidades regionais e sociais existente na federação. A 

esse respeito, Rezende (2010, p. 72-73) afirma:  

 

As limitações ao exercício do poder de tributar por governos 
subnacionais – estados e, principalmente, municípios – entram em 
choque com a tendência de ampliar as responsabilidades desses 
governos quanto à provisão de serviços públicos essenciais, a 
exemplo da educação [...] 
 
 

 O autor ressalta a necessidade de que existam condições para o exercício da 

responsabilidade compartilhada e para a cooperação intergovernamental no 

financiamento e na gestão das políticas públicas, como maneira de viabilizar o 

acesso dos cidadãos a direitos legalmente assegurados.  

É nessa perspectiva que ocorrem a discussão e a mobilização acerca da 

construção do Sistema Nacional de Educação (SNE), uma luta de educadores e 

defensores da escola pública desde o Manifesto dos Pioneiros, em 1932, pela 

instituição do SNE enquanto projeto nacional de educação. O SNE foi objeto de 

amplo debate, discussões e propostas dos educadores nas Conferências Nacionais 

de Educação 2010 e 2014. O documento referência da CONAE 2014 assim o define:  

 

[...] o sistema nacional de educação é entendido como expressão 
institucional do esforço organizado, autônomo e permanente do 
Estado e da sociedade, compreendendo os sistemas de ensino da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como 
outras instituições públicas ou privadas de natureza educacional. É 
vital que se estabeleça o SNE como forma de organização que 
viabilize o alcance dos fins da educação, em sintonia com o estatuto 
constitucional do regime de colaboração entre os sistemas de ensino 
(federal, estadual, distrital e municipal), tornando viável o que é 
comum às esferas do poder público (União, estados, DF e 
municípios): a garantia de acesso à cultura, à educação e à ciência 
(art. 23, inciso V) (BRASIL/CONAE, 2014, p. 19). 
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A Lei n. 13.005, de 25 de julho de 2014, que aprovou o novo PNE 2014-2024, 

estabeleceu em seu Art. 13 a incumbência do poder público de, no prazo de dois 

anos, instituir por meio de lei específica o Sistema Nacional de Educação. Esse 

Sistema deve ser responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em 

regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014). Conforme Bordignon et al. (2014), a 

expectativa é a de que o SNE conjugue normas de cooperação federativa que 

sustentem a articulação e a coordenação das políticas, ações e programas nos 

atuais sistemas de ensino, tornando-se a expressão da regulação da educação 

nacional por normas próprias e diretrizes comuns.  

É possível depreender, pelo exposto e pela análise feita por Dulci (2000), que 

a instabilidade da organização política brasileira ao longo do tempo fez com que sua 

caracterização formal enquanto uma federação, após a Proclamação da República, 

perdesse muito do seu sentido. Em decorrência, há um pacto federativo em 

processo de construção, no qual a ordem federativa se apresenta incompleta, 

construindo-se em face de grandes obstáculos e fatores de desconstruções 

permanentes.  

 

2.3 A reforma do Estado e suas implicações nas relações intergovernamentais 

e na gestão educacional nas décadas de 1990 e 2000 

 
 

 Conforme Costa (2000), o tema da reforma do Estado ganhou espaço nos 

debates políticos e intelectuais durante a década de 1980. As ideias liberais 

nortearam as propostas de reforma do Estado na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

estendendo-se para vários países europeus e alguns da América Latina, a exemplo 

do Chile, México e Argentina, que iniciaram as experiências de Reforma do Estado 

ainda na década de 1980. 

 No Brasil, a autora ressalta que a reforma do Estado colocou-se num duplo 

processo, que se estende da redemocratização política à liberalização e à 

privatização de sua economia. Na década de 1980, a reforma resultou do 

esgotamento do regime militar e da busca pela consolidação da democracia. Nos 

anos 1990, o governo de Fernando Collor de Mello assumiu o neoliberalismo, que se 

manteve como horizonte político na proposta dos governos seguintes.  
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 Cadoná (2009) enfatiza que ainda na década de 1980 o governo de José 

Sarney (1985-1989) tentou impulsionar uma nova fase de crescimento econômico no 

país, após a crise final da ditadura civil-militar que desencadeou o processo de 

redemocratização. No entanto, a instabilidade do capitalismo se agravou e as 

dificuldades diante da crise econômica provocaram uma profunda crise política no 

primeiro governo civil após a redemocratização do país. Esse cenário fez crescer o 

ceticismo em relação ao padrão desenvolvimentista de condução do capitalismo no 

País e reforçou os argumentos da burguesia “[...] em favor de sua reestruturação 

neoliberal e da ampliação do grau de enquadramento do capitalismo do país em 

relação ao capitalismo internacional” (CADONÁ, 2009, p. 99). 

 Na sequência histórica dos fatos, a eleição de Fernando Collor de Mello para 

Presidente da República, em 1989, ratificou a prevalência política alcançada pela 

proposta burguesa de reorientação neoliberal do capitalismo no Brasil. Em 

decorrência, conforme Cadoná (2009, p. 100), deu-se o início de um processo 

histórico marcado pela “[...] danificação do ‘arcabouço institucional’ 

desenvolvimentista e da reorientação do capitalismo no Brasil num sentido 

neoliberal, antiestatal e internacionalizante”, em que o projeto neoliberal de 

reestruturação capitalista passou a orientar as políticas governamentais brasileiras. 

 Nesse contexto, com o intuito de analisar as políticas de gestão educacional 

brasileira que se consolidaram nos anos 2000, será feita uma incursão pela década 

de 1990, período em que a gestão pública ganhou destaque e se reestruturou face 

às mudanças estabelecidas mediante a globalização da economia, a reestruturação 

produtiva e a influência do ideário neoliberal. Foram os desdobramentos das 

relações políticas e econômicas estabelecidas nesse período, no âmbito do Estado, 

que fundamentaram as concepções de gestão características do campo educacional 

na atualidade. Notadamente, as políticas sociais, nas quais se inclui a política 

educacional, articulam-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar ou que 

está em curso em um dado momento histórico, daí a importância de contextualizá-

las e fazer as necessárias relações para compreender as políticas de gestão pública 

educacional vigentes.  
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As mudanças econômicas proporcionadas pelo desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação propiciaram a transnacionalização10 da 

economia. Para Bruno (2003), trata-se de um processo de integração da economia 

em nível global, no qual não mais atuam nações ou sistemas econômicos nacionais, 

mas conjuga a ação de grandes grupos econômicos entre si e no interior de cada 

um. Esses grupos buscam consolidar seus interesses de classe, pressionando as 

instâncias estatais a implementarem reformas de diversas ordens. No que se refere 

ao campo educacional, cresceu a pressão para que esses serviços atendam às 

demandas de desenvolvimento do capital e para que sejam considerados como 

mercadoria. 

 No âmbito político, as reformas de Estado implementadas em diversos países 

foram orientadas pelo neoliberalismo, que, segundo Anderson (1995), consiste em 

um fenômeno que se desenvolveu no pós-guerra, em especial na Europa e América 

do Norte, em contraposição ao Estado intervencionista e de bem-estar social, 

defendido por Keynes11. Conforme esse ideário, qualquer ação estatal no sentido de 

controlar ou limitar os mecanismos de mercado é considerada uma ameaça à 

liberdade econômica e política. Nessa perspectiva, o autor ressalta que o 

igualitarismo promovido pelo Estado de bem-estar deveria ser combatido, pois 

destruía a livre concorrência da qual, supostamente, dependeria a prosperidade dos 

cidadãos.  

Reforça-se, então, a ideia não mais de direitos sociais para todos, mas de 

individualismo, focalização das ações de proteção social da população mais pobre e 

abertura ao mercado, mesmo em áreas tradicionalmente de atuação da esfera 

pública, como a educacional. Pode-se apreender, portanto, que a ideologia 

neoliberal coloca a desigualdade como um fator positivo e que a pobreza passa a 

ser uma preocupação não no sentido de combatê-la, mas de administrá-la, 

eliminando possíveis ameaças aos interesses capitalistas. 

                                                           
10

 Transnacionais são estruturas sistêmicas, em que cada parte deve servir ao conjunto. Sua busca 
por eficiência é baseada na conceituação do planeta como uma unidade econômica única, cujas 
partes são necessariamente interdependentes, o que as faz transferir capitais e recursos materiais e 
humanos de um continente para o outro, ignorando as fronteiras (BRUNO, 2003). 
11

 O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, defendida pelo economista 
inglês John Maynard Keynes e baseada na defesa da intervenção do Estado na economia. Nessa 
perspectiva, o Estado assume o papel fundamental de estimular a economia em momentos de crise, 
promovendo políticas sociais para atender as demandas da população, fornecendo e regulando 
serviços, como forma de garantir o bem-estar social (DELLAGNEZZE, 2012).  
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 Conforme descrevem Pereira, Patriota e Silva (2006), enquanto as ações 

financiadas com recursos do Estado são direcionadas para atender a camada da 

população socialmente mais vulnerável, o restante está sujeito às incertezas do livre 

mercado. Nesse cenário, destacam-se o estímulo a fundos sociais de emergência, a 

mobilização da solidariedade individual e voluntária e o apelo à parceria, 

desresponsabilizando o Estado pelas políticas sociais e inserindo-as no plano da 

filantropia, promovendo um retrocesso na garantia de direitos conquistados. 

Segundo essa lógica, o Estado deve tornar-se mínimo e eficiente, assentado 

em um número reduzido de organismos descentralizados que devem visar à 

eficiência dos seus serviços. Este deve, ainda, diminuir sua atuação como provedor 

de bens e serviços para tornar-se regulador do processo de mercado. Tal aspecto, 

de acordo com Rodriguez (2009), conduz a transferência de responsabilidades com 

a área social para instâncias ou jurisdições estaduais e municipais e para a própria 

sociedade.  

Cabe destacar que o processo de difusão e consolidação do ideário neoliberal 

foi facilitado pela ação dos governos nacionais, em consonância com a orientação 

ideológica da classe burguesa e de organismos transnacionais, também chamados 

multilaterais12. Estes intervêm na política e na economia mundial através de acordos, 

tratados e recomendações aos quais as nações precisam se submeter para obter 

financiamentos e se inserir na economia globalizada. 

As ações que orientaram a reforma do Estado na América Latina e, 

consequentemente, no Brasil, foram acordadas no Consenso de Washington13, na 

perspectiva de que os países dessa região pudessem superar a crise econômica 

pela qual passavam e retomar seu crescimento, alcançando condições de 

competitividade no cenário mundial da globalização. A partir de então, em 

consonância com Martins (2001), construiu-se a ideia hegemônica de que o Estado, 

principalmente nos países periféricos, deveria ter como foco de atuação as relações 

                                                           
12

 Entre esses organismos, citamos: ONU – Organização das Nações Unidas; OCDE – Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; UNESCO – Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura; OEA – Organização dos Estados Americanos; FMI – Fundo 
Monetário Internacional; dentre outros. 
13

 Conforme Batista (1994), trata-se de um encontro ocorrido em 1989, na capital dos Estados 
Unidos, entre funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais 
ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID – especializados em assuntos latino-americanos. 
Convocado pelo Institute for International Economics, sob o título “Latin American Adjustment: How 
Much Has Happened?”, realizou uma série de recomendações visando ao desenvolvimento e à 
ampliação do neoliberalismo nos países da América Latina. 
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exteriores e a regulação financeira, com base em critérios negociados diretamente 

com os organismos presentes nesse encontro.  

Esse contexto de mudanças influenciou a reforma administrativa do Estado 

brasileiro, tal como, segundo Bresser-Pereira (1997), ocorreu no século XIX. 

Conforme o autor, o primeiro movimento de mudança na administração pública 

ocorreu com o objetivo de instituir o modelo burocrático visando a superação do 

patrimonialismo, o que representou um grande avanço no combate à corrupção e ao 

nepotismo. No modelo patrimonial, não existia distinção entre o público e o privado e 

o aparelho do Estado funcionava como uma extensão do poder do soberano, e não 

como representante da coletividade. O autor ainda explica que esse tipo de 

administração revelou-se incompatível com o capitalismo industrial, visto que para 

este é essencial uma clara separação entre o Estado e o mercado. Com a 

administração burocrática, vieram a racionalidade e a organização dos meios mais 

eficientes para atingir os objetivos da gestão pública, a partir de procedimentos 

definidos por lei.  

Entretanto, no final do século XX, quando se intensificaram as críticas ao 

Estado, entre outros motivos, buscando legitimar sua reforma segundo o 

neoliberalismo, a administração pública burocrática foi considerada ineficiente. Ao 

limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao concentrar-se no controle dos 

processos e não dos resultados, esse sistema foi avaliado como lento e inadequado 

para a magnitude e a complexidade dos desafios que o país passou a enfrentar 

diante da globalização econômica (BRASIL, 1995).  

Passou-se a defender sua atualização tomando como referencial a 

administração pública gerencial, também conhecida como nova administração 

pública, baseada em preceitos oriundos da esfera privada. É necessário destacar 

que o gerencialismo não pressupõe a extinção dos modelos anteriores, mas eles 

coexistem e conflitam entre si, considerando o enraizamento de valores patrimoniais 

e burocráticos na administração pública brasileira.  

As diretrizes para a reforma gerencial da administração pública brasileira 

foram definidas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo 

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), sob o 

comando do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, quando estava em curso o 

primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998).  
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Para dar consistência à reforma e ao plano, foram promovidas mudanças na 

Constituição por meio da Emenda n. 19/1998, que, dentre outras alterações, deu 

nova redação ao caput do Art. 3714, incluindo a eficiência como um dos princípios 

constitucionais da administração pública. A eficiência passou a figurar como um dos 

pilares da nova administração pública, que teve o modelo gerencial adaptado da 

esfera privada.  

Gomes (2009, p. 19) pensa o conceito de eficiência como “[...] aquele 

relacionado ao emprego de recursos de forma a obter a melhor relação custo-

benefício entre os objetivos estabelecidos e os recursos utilizados”. O autor ressalta 

que o conceito de eficiência na literatura é sempre acompanhado das definições 

diferenciadoras e complementares de eficácia e efetividade. Eficácia consiste em 

verificar se os objetivos foram atingidos e se os resultados alcançados contemplam 

os critérios de quantidade e qualidade. A efetividade, por sua vez, está relacionada 

aos efeitos (sociais ou econômicos) de uma determinada ação pública, buscando 

analisar se esta responde de forma adequada às demandas que visa atender.  

Na perspectiva de corresponder a esses critérios, o Plano Diretor apontou 

para a necessidade de reconstruir o Estado, buscando o fortalecimento das funções 

de regulação e de coordenação, particularmente no nível federal, bem como para a 

progressiva descentralização vertical, em níveis estadual e municipal, das funções 

executivas no campo da prestação de serviços sociais e de infraestrutura (BRASIL, 

1995).  

Uma das orientações centrais do plano incluiu a responsabilização por 

resultados e a consequente autonomia de gestão. Para Araujo (2010a), partiu-se da 

ideia de que uma gestão orientada por resultados possui mecanismos de aferição do 

desempenho, da satisfação do usuário e de controle social, com incentivos 

vinculados a produtividade e eficiência, os quais, articulados, configuram as 

condições necessárias para a responsabilização dos gestores públicos.  

A autora explica que a possibilidade de responsabilizar os gestores passa a 

ser vista como o grande ganho administrativo e político das reformas, pois, 

supostamente, o desempenho está diretamente relacionado à cobrança e à 

possibilidade de imputar responsabilidades àqueles que têm a tarefa de produzir 

                                                           
14

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988).  
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resultados. Assim, à medida que os gestores públicos passam a ter mais autonomia 

no que concerne à execução das políticas públicas, a responsabilização passa a ser 

mais necessária. Na análise de Castro (2007, p. 124), essa autonomia decorrente do 

processo de descentralização administrativa exigia dos gestores “[...] habilidades e 

criatividade para encontrar novas soluções, sobretudo para aumentar a eficiência, 

utilizando, para tanto (entre outras estratégias), a avaliação do desempenho”. Nesse 

sentido, a autora ressalta a existência de uma ênfase nos resultados, sem a 

necessária preocupação com os processos.  

Essa forma de administração gerencial trouxe implicações para a gestão dos 

sistemas educacionais e da escola. Nesse contexto de transformações 

socioeconômicas e políticas, a educação assumiu centralidade por ser considerada 

importante instrumento para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Os 

esforços dos organismos multilaterais voltaram-se para a reestruturação da 

educação, submetendo-a à lógica de mercado, conforme diretrizes discutidas na 

Conferência Mundial de Educação para Todos15, realizada em Jomtien, Tailândia, 

em 1990. 

Conforme Bauer (2008), as propostas desses organismos se sustentaram na 

tese de que as novas formas de organização do trabalho e seus processos 

produtivos em rápidas mudanças demandavam novas habilidades do trabalhador. 

Por essa razão, surge a necessidade de implementação de políticas de 

escolarização da população, com notória valorização da educação básica como 

requisito mínimo para atuar em uma sociedade moderna, caracterizada por uma 

economia dinâmica e competitiva, demonstrando que as políticas educacionais são 

representativas dos interesses capitalistas.  

 Com vistas a um redirecionamento da educação, a Conferência de Jomtien 

discutiu e estabeleceu diretrizes para sua inserção no contexto da política 

econômica mundial. Conforme discutem Oliveira e Duarte (2001), houve a mudança 

de foco da educação, que passou a ser pensada como um direito de todos e 

proporcionadora de melhores condições de vida, mudando o eixo econômico da 

escolarização para um ponto mais político, centrado na ideia de sociedade civil, 

                                                           
15

 Conferência promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), juntamente com outras organizações, com o objetivo de discutir sobre a inserção 
da educação no contexto da política econômica mundial e aprovar o Plano de Ação para Satisfazer 
as Necessidades Básicas de Aprendizagem, com a finalidade de atingir as metas estabelecidas no 
documento Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990). 
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cidadania e participação. Porém, a ideia econômica foi preservada e evidenciada na 

preocupação com a educação formadora de força de trabalho, em um processo 

produtivo tecnológico que passou a exigir um novo perfil profissional, flexível e 

adaptável, não mais focado em saberes específicos.  

 Martins (2012) analisa que, implícita no discurso dos organismos multilaterais 

pela redução das desigualdades sociais através da educação, com apoio do Estado 

e da sociedade civil, percebe-se a preocupação real com os riscos de 

ingovernabilidade ou instabilidade social que possam prejudicar os interesses 

capitalistas. Nesse sentido, a política educacional traçada a partir da Conferência de 

Jomtien evidenciou a necessidade de conter os impactos sociais causados pela falta 

de condições mínimas de sobrevivência a que são submetidas as populações dos 

países mais pobres, em decorrência da consolidação da política neoliberal no 

cenário internacional.  

 O Brasil, enquanto país em desenvolvimento, participou da Conferência de 

Jomtien, aderindo às metas estabelecidas para a educação e, em cumprimento às 

suas proposições, aprovou o Plano Decenal de Educação Para Todos, previsto para 

ser executado no período de 1993 a 2003. Esse plano revela a consonância dos 

rumos planejados para a educação brasileira com as recomendações das 

organizações presentes em Jomtien, definindo metas e ações voltadas para a 

melhoria dos resultados, aferidos pela avaliação dos sistemas escolares. Isso 

evidencia a preocupação com a eficácia e a eficiência, não implicando 

necessariamente uma melhoria na qualidade educacional.   

 Cumprindo as deliberações do Plano Decenal, o governo brasileiro 

implementou diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, formação e capacitação 

continuada dos profissionais de educação e reforçou seu papel de comando na 

definição das propostas para a educação, que se materializaram com a 

implementação da Lei 9394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional16.  

Para Pino (2001, p. 32), a LDB aprovada deu suporte às políticas 

apresentadas pelo Executivo. Por ser muito genérica, “[...] as diretrizes e bases que 

                                                           
16

 Cabe destacar aqui que as diretrizes para a educação brasileira vinham sendo discutidas por 
profissionais da educação e inúmeras instâncias de mobilização social nas Conferências Brasileiras 
de Educação, realizadas entre os anos de 1980 e 1991, que resultaram no Projeto de Lei 101/93. A 
proposta tramitou no Congresso, no entanto, foi substituída por outra, conhecida como Lei Darcy 
Ribeiro, sendo homologada como a nova LDB. Essa manobra assegurou a aprovação de uma lei que 
permitisse a operacionalização das políticas neoliberais. 
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reordenam de fato a educação caminham por fora da LDB”. Conforme a urgência da 

matéria, elas são aprovadas por meio de medidas provisórias ou projetos de lei, 

decretos presidenciais, portarias e resoluções, como acontece em relação à 

formação e à carreira dos profissionais de educação, ao Conselho Nacional de 

Educação, à educação profissional, dentre outros temas. Por essas características, 

a Lei assume um papel legitimador das reformas que foram sendo implementadas 

especialmente pelo MEC. Severino (2014) explica que as modificações no texto da 

LDB aprovada em 199617 se intensificaram nos últimos anos, reflexo das lutas 

sociais pela aprovação de emendas que assegurassem direitos negligenciados 

pelos dispositivos do texto aprovado.   

A LDB, tal como já inscrito na Constituição Federal de 1988, instituiu a gestão 

democrática, determinando que “[...] os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades” (BRASIL, 1996), e enfatizando, entre seus princípios, a participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Desse 

modo, segundo Pereira (2009), a Lei coloca a gestão democrática como principal 

forma de integração da educação com a nova dinâmica de organização da 

sociedade e estabelece que a escola deve aproximar-se da comunidade, integrando-

se a ela de modo que esta também participe, de forma ativa, desse processo. Para 

tanto, “[...] os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público” (BRASIL, 1996). A discussão acerca da gestão democrática será 

retomada no capítulo seguinte, por ser a matriz de gestão que dá suporte à 

elaboração do projeto político-pedagógico.   

A descentralização administrativa, financeira e pedagógica proposta na LDB 

resultou em significativo repasse de responsabilidades para o nível local, por meio 

da transferência de ações e processos de implementação, atribuindo grande 

relevância à gestão escolar. A participação dos atores sociais na gestão da escola 

passou a ser fator imprescindível no êxito ou fracasso das ações implementadas, 

conforme esclarece Oliveira (2009). 

                                                           
17

 Conforme registros constantes na 8ª edição do texto da Lei, publicado pela Câmara dos Deputados 
em 2013, constam até o momento 32 emendas, sendo 28 por leis ordinárias e 4 por decretos-lei 
(SEVERINO, 2014). 
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Na visão de Castro (2007), a adoção do modelo gerencial no campo 

educacional contrapõe-se à implantação de uma gestão democrática educacional 

que favoreça o desenvolvimento da cidadania. Desde a Conferência de Jomtien, a 

modernização da gestão vem sendo colocada, no âmbito das reformas educacionais 

implementadas, como estratégia fundamental para o sucesso escolar. A autora 

explica que as diretrizes que resultaram desse encontro apontaram para a 

necessidade de transformar profundamente a gestão educativa tradicional, 

proporcionando assim o rompimento do isolamento das ações educativas e 

promovendo uma articulação efetiva entre a educação e as novas demandas 

econômicas, sociais e políticas.  

Castro (2007) ainda ressalta que, sob a defesa de que o modelo de gestão 

burocrática existente no sistema educacional era falho quanto à participação plena 

dos atores sociais no processo pedagógico, à responsabilização pelo baixo 

desempenho do sistema, à focalização das ações nos setores prioritários da 

população e à promoção da inovação e à criatividade dos docentes, era necessário 

mudar o estilo burocrático da administração educacional, impulsionando o processo 

de descentralização, regionalização e desconcentração.  

Ao discutir os elementos que fundamentam a dinâmica da reforma 

educacional, Gentili (1996) utiliza os conceitos de descentralização centralizante e 

centralização-descentralizada, em que, de um lado, instâncias subnacionais e a 

própria escola ganham certa autonomia e, por outro, algumas funções não são 

delegadas a estas, permanecendo centralizadas. Nessa direção, destacamos a 

avaliação dos sistemas educacionais, as reformas curriculares e as estratégias para 

formação de professores. Nesse sentido, o autor é enfático na conclusão de que  

 

o Estado neoliberal é mínimo quando deve financiar a escola pública 
e máximo quando define de forma centralizada o conhecimento 
oficial que deve circular pelos estabelecimentos educacionais, 
quando estabelece mecanismos verticalizados e antidemocráticos de 
avaliação do sistema e quando retira autonomia pedagógica às 
instituições e aos atores coletivos da escola, entre eles, 
principalmente, aos professores. Centralização e descentralização 
são as duas faces de uma mesma moeda: a dinâmica autoritária que 
caracteriza as reformas educacionais implementadas pelos governos 
neoliberais (GENTILI, 1996, p. 9). 
 



60 
 

Constatamos então uma realidade paradoxal, na qual o processo de 

descentralização não se reveste da necessária transferência de parte do poder 

decisório para as instâncias subnacionais e para a sociedade, restringindo-se a uma 

desconcentração física e territorial que se revela, em especial, pela municipalização 

da educação. É possível perceber a ambiguidade no uso do termo descentralização, 

utilizado para definir um processo que, na sua essência, possui características de 

desconcentração, uma vez que não há um compartilhamento de responsabilidades 

entre as esferas de poder, mas, sim, uma atuação do Governo Central como 

planejador, regulador e coordenador das políticas educacionais, cabendo aos 

estados e municípios sua execução.   

Outra estratégia do gerencialismo presente na gestão educacional, de acordo 

com Castro (2007), é a busca de maior participação da comunidade para que ela 

tenha um papel mais estratégico na administração da escola. A esse respeito, 

explica que  

 

[...] o gerencialismo usa a gestão participativa e a descentralização 
como estratégia para possibilitar o aumento da capacidade de pais e 
alunos intervirem nas políticas internas da escola, reduzindo a 
interferência de professores e de burocratas e de suas práticas 
corporativas, permitindo assim que a comunidade escolar se 
responsabilize pelos resultados alcançados (CASTRO, 2007, p. 137). 

 

A autora ressalta a necessidade de preencher esses espaços de participação 

com a presença ativa da comunidade, de forma que os processos de decisão que 

ocorrem no interior da escola, no campo administrativo e pedagógico, sejam 

coletivos e democráticos. Nesse sentido, as estratégias utilizadas pelo gerencialismo 

precisam ser ressignificadas para que favoreçam a superação desse modelo e a 

promoção de uma gestão participativa e autônoma no espaço escolar.      

Entendemos que, para além das necessidades econômicas e de 

modernização que conferem novos rumos à educação, a democratização da gestão 

ultrapassa as concepções de participação e autonomia do espaço escolar com fins 

de desconcentração de poderes e encargos e de responsabilização das gestões 

locais pelos resultados obtidos.  

A democratização da gestão escolar deve propiciar a congruência entre o 

pensamento e a ação dos sujeitos. Essa ação deve ser orientada por uma 

concepção de planejamento participativo, com vistas à concretização de um projeto 
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de educação pautado em ideais compartilhados pela comunidade escolar. Tendo a 

construção da proposta pedagógica da escola como principal estratégia, a 

democratização da gestão, na perspectiva de uma educação capaz de propiciar a 

formação humana e emancipação dos sujeitos, deve proporcionar a ampla 

participação da comunidade escolar. A participação deve pautar a construção do 

projeto político-pedagógico, para que este represente os interesses da maioria, 

conforme o ideal de homem e de educação que se busque concretizar. 

No âmbito da política educacional do final do século XX, a gestão pública 

converte-se em um campo de grandes debates políticos e ideológicos entre 

diferentes representações sociais, que trazem consigo interesses e concepções de 

educação diversos. Essa relação de forças reflete, por um lado, as lutas por 

conquistas dos setores sociais organizados e, por outro, a busca pela perpetuação 

da hegemonia dominante e, por vezes, do histórico patrimonialismo que caracteriza 

a gestão pública brasileira. Sob a égide do discurso da descentralização, o Estado 

brasileiro promoveu a consolidação das recomendações de organismos 

transnacionais no campo educacional.  

Após mais de uma década de reformas neoliberais, a eleição do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, gerou uma gama de expectativas no povo 

brasileiro. Em seu plano de governo, Lula destacou como um dos principais desafios 

a oferta de uma educação de qualidade para todos, em especial, a inclusão 

daqueles que historicamente estiveram à margem do sistema educacional. No 

entanto, no campo educacional, as mudanças não foram observadas da forma como 

foram vislumbradas.  

Oliveira (2009) caracteriza o primeiro mandato do governo Lula como um 

período de ausência de políticas regulares de contraponto ao movimento de 

reformas implementado por seu antecessor. A focalização se fez presente como 

uma característica das políticas que marcaram os primeiros quatro anos desse 

governo, em que predominaram ações esparsas e uma grande diversidade de 

programas sociais18 direcionados principalmente para os grupos socialmente mais 

vulneráveis.  

                                                           
18

 Destaca-se o Bolsa Família, uma ampliação do Bolsa Escola, implementado no governo de FHC, 
como programa de transferência direta de renda e programas dirigidos à juventude, como o Projovem 
e o Primeiro Emprego. 
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Entretanto, Sampaio (2012) defende que o governo Lula proporcionou 

avanços com relação às políticas sociais, que passaram a corresponder à 

concretização de direitos assegurados na Constituição de 1988. Conforme a autora, 

as lutas da sociedade civil que antecederam e caracterizaram o período da 

redemocratização deram visibilidade às grandes demandas sociais, em que 

movimentos sociais, associações, entidades de classe e categorias profissionais 

construíram uma pauta de reivindicações que incluía direitos civis, políticos e 

sociais, como a melhoria das condições de vida, salário, educação e saúde. Em 

consequência, a Constituição de 1988 inaugurou uma nova ordem democrática, 

assegurando e ampliando direitos individuais e coletivos.    

Nessa direção, as políticas implementadas caminharam para o atendimento 

de questões básicas como a renda mínima, por meio do Programa Bolsa Família, e 

o acesso a programas como o Fome Zero, através do qual o governo Lula privilegiou 

o foco da fome e da miséria, embora essas ações não sejam capazes de interferir 

efetivamente no acentuado quadro de pobreza e concentração de renda existente no 

Brasil.  

No campo educacional, especialmente no seu segundo mandato, a gestão da 

educação brasileira processou importantes alterações. Uma delas diz respeito à 

aprovação da Emenda Constitucional n. 59/2009, que determinou a ampliação da 

educação obrigatória para os estudantes dos quatro aos dezessete anos de idade. 

Acerca desse particular, Dourado (2013, p. 12), ao discutir sobre “Federalismo, PNE 

e SNE e a construção de políticas de Estado”, afirma: 

 

A definição de colaboração entre os sistemas de ensino e a fixação 
de normas de cooperação entre os entes federados são 
fundamentais para a garantia da universalização da educação 
obrigatória de quatro para dezessete anos. Isso pressupõe um 
tensionamento na diferenciação que marca o sistema federativo, bem 
como na relação entre descentralização e centralização como um 
caminho fértil para a garantia do direito à educação para todos, o que 
se reafirma no incremento de ações interfederativas construídas de 
forma participativa, caracterizando as bases de uma concepção e 
lógica de gestão pautadas pela interdependência. 

   

A tradição histórica de descontinuidade de políticas, como consequência da 

ausência de planejamento de longo prazo, vem sendo afetada pela proposição de 

alguns avanços na democratização das políticas educacionais. Em 16 de julho de 
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2008, por exemplo, foi sancionada a Lei n. 11.738 (BRASIL, 2008), que instituiu o 

Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica. Essa política está em consonância com a LDB. 

Destaca-se, também, a Emenda Constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 

2006, que ampliou o principal mecanismo de financiamento educacional existente, 

substituindo o Fundo de Financiamento e Manutenção do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

que passou a cobrir as três etapas da educação básica: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

A partir do ano de 2007, a gestão educacional brasileira passou a ser 

orientada pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), um conglomerado de 

programas que abarcam desde a educação básica até educação superior. Mediante 

parcerias com os municípios e as escolas, o governo federal buscou consolidar um 

regime de colaboração visando, prioritariamente, à melhoria da educação básica. 

Essas parcerias se traduzem em compromissos, firmados por meio de adesão, 

implementação de metas e ações, atrelados a prazos a serem cumpridos, 

monitoramento de resultados, processos a serem desenvolvidos no âmbito do Plano 

de Ações Articuladas (PAR).  

Essas características aproximam o PAR de uma concepção de gestão 

definida por Formosinho et al. (2010) como uma governação por contrato ou contrato 

de autonomia. Para os autores, a multiplicação desses processos de gestão 

contratual acontece em consequência da valorização da participação dos atores 

locais, característica do movimento de descentralização. A contratualização deve 

implicar realização de metas concretas entre as partes e assegurar autonomia de 

gestão dos meios para que estas sejam alcançadas.  

Autonomia, por sua vez, é definida pelos autores como a concessão de 

poderes à escola para tomar decisões nos campos estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e organizacional, em consonância com seu projeto 

educativo e em função das competências e dos meios que lhe são delegados. “Na 

verdade autonomia não é soberania ou independência absoluta. Autonomia é uma 

forma de gerir interdependências, reforçando o papel dos órgãos e atores locais” 

(FORMOSINHO et al., 2010, p. 33).  
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A contratualização é uma das faces da responsabilização pelo controle de 

resultados. Segundo Araujo (2010a, p. 230), esse dispositivo permite estabelecer o 

resultado desejado, bem como as condições para o seu alcance. A autora explica 

que um modelo contratual deve incluir, necessariamente, metas, meios, controle e 

incentivos.  

 

Metas bem definidas servem para orientar a ação de gestão; os 
meios criam condições para o alcance das metas; o controle permite 
acompanhar os processos, a alocação de recursos, avaliar as 
dificuldades, enfim, avaliar a implementação das ações; e os 
incentivos constituem os elementos mobilizadores do comportamento 
humano em direção às metas. A vinculação entre metas, meios, 
controles e incentivos constituem, então, o cerne dos contratos de 
gestão.  
 

 

Nessa perspectiva, constata-se a ênfase nos resultados, que devem ser 

obtidos a partir da pactuação entre as partes. O contrato entre as partes define, “[...] 

além do desempenho esperado, os padrões de qualidade, o custo, a duração, as 

sistemáticas de avaliação e as formas de renovação do contrato” (ARAUJO, 2010, p. 

230). Tomando por referência essas características, é possível afirmar que o PAR 

assume a forma de uma modalidade contratual, em que o pacto firmado entre o 

MEC e os municípios com suas respectivas escolas prevê assistência técnica e 

financeira e exige contrapartidas, visando à melhoria da qualidade da educação 

ofertada. 

 Pelo exposto, é possível constatar que a reforma do Estado, implementada 

na década de 1990, consolidou o gerencialismo na gestão pública e que, apesar dos 

avanços observados no governo Lula, ele não rompeu com esse parâmetro, visto 

que as ações continuaram marcadas pela consonância com o princípio econômico, o 

que veio a influenciar o planejamento governamental e, consequentemente, o 

planejamento educacional, conforme discutiremos no próximo capítulo. 
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3 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO NOS ANOS 2000: UM 

CAMINHAR HISTÓRICO RUMO AO PDE AO PAR 

 

A primeira década dos anos 2000 foi marcada como um período em que o 

planejamento assumiu um papel de destaque na definição das estratégias de 

crescimento e desenvolvimento do país. Em consequência, o planejamento vem se 

consubstanciar como um dos elementos essenciais da gestão educacional, 

refletindo a articulação existente entre os planos educacionais e os programas 

estratégicos nacionais voltados principalmente para o desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto está inserido o PAR, como um conjunto de ações que visa 

instrumentalizar a implementação das políticas educacionais em regime de 

colaboração entre os entes federados. Desde sua implantação no ano de 2007, o 

PAR busca consolidar-se como instrumento de planejamento da gestão educacional 

nos municípios, orientando a organização das ações escolares com vistas à 

melhoria da qualidade da educação, de forma que seus resultados reflitam no IDEB. 

Embora integrando uma política recente, as concepções que fundamentaram o PAR 

e delinearam suas características foram construídas em meio a uma dinâmica de 

reformas econômicas e políticas instituídas no país desde a década de 1990, que 

denota um contexto histórico permeado por diferentes interesses ideológicos, 

econômicos e políticos em conflito.  

Este capítulo tem como objetivo situar o PAR no contexto das políticas de 

planejamento implementadas nos anos 2000. Este encontra-se organizado em 

quatro tópicos, tratando, inicialmente, das concepções que fundamentam os 

modelos de planejamento adotados no âmbito da política educacional brasileira. O 

tópico seguinte focaliza o planejamento educacional na primeira década deste 

século, abrindo caminho para as discussões seguintes, centradas no PDE e no PAR, 

enquanto planos que, atualmente, articulam o planejamento educacional em 

diferentes instâncias. 

 

3.1 Planejamento educacional: concepções e características  

 

A história humana é um reflexo do seu pensamento e de sua ação no mundo. 

Desde os primórdios de sua existência, o homem elabora e reelabora seu 
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pensamento com vistas a melhorar as estratégias que desenvolve ao longo do 

tempo para interagir com a realidade, buscando sua sobrevivência e o seu bem-

estar. Conforme Menegolla e Sant’Anna (2002, p. 15), a história humana se faz pela 

sua capacidade de pensar sobre o presente, o passado e o futuro, portanto, “[...] o 

ato de pensar não deixa de ser um verdadeiro ato de planejar”, e é inerente ao ser 

racional. 

Segundo Evangelista (2011), o planejamento teve sua importância ressaltada, 

especialmente, após as duas grandes guerras mundiais, quando fora implantado 

como instrumento de reconstrução das economias. A autora ressalta que esses 

períodos são caracterizados pela redefinição dos centros de poder econômico e 

político e pela ação de pensadores com novas ideias no campo da administração e 

do planejamento, fatores que contribuíram de forma decisiva para a organização das 

técnicas de planejamento, iniciando na área bélica e perpassando todos os outros 

setores da sociedade. Assim, as atuais práticas de planejamento se fundamentam 

no pensamento e na ação de precursores que, ao longo do tempo, desenvolveram 

experiências e estudos relacionados. 

Podemos inferir que, nesse movimento histórico, o planejamento assumiu 

características diversas, tendo seu conteúdo e forma delineados conforme as 

necessidades específicas dos mais variados contextos e concepções dos grupos e 

classes sociais, tanto em nível geral como local. Assumiu, também, um papel 

fundamental na orientação das ações públicas direcionadas para intervir nos 

problemas e desafios impostos pela dinâmica social. 

Bordignon (2014) define planejar como o ato de vislumbrar no horizonte futuro 

os objetivos pretendidos e, a partir desses objetivos, traçar caminhos e definir meios 

para alcançá-los. No planejamento educacional, o desenho desse horizonte é 

moldado pela concepção de educação adotada. É essa concepção que fundamenta 

a implementação das políticas educacionais, orienta as diretrizes do plano e as 

metas a serem atingidas por meio da definição de estratégias e ações. Bordignon 

(2014, p. 33) ainda diferencia plano, definido como “[...] o documento formal que 

consolida as decisões tomadas no processo de planejamento [...] aprovado na 

instância própria de competência legal”, de planejamento, referindo-se ao “[...] 

processo contínuo de tomada de decisões, que começa antes e continua depois do 

plano”.  
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Com respaldo nessas proposições, torna-se possível constatar que o 

planejamento é indispensável para que as ações educacionais atendam aos anseios 

sociais, evitando improvisos, incoerências e outros problemas que comprometem 

sua implementação. A ausência de plano pode gerar “[...] uma caminhada 

personalista, sem rumo coletivo, sem direção conceitual, sem visão estratégica de 

futuro, sem objetivos socialmente referenciados” (BORDIGNON, 2014, p. 37).  

Ao tratar especificamente de planejamento governamental, Santos (2011) faz 

a ressalva de que é essencial associar ao conceito de planejamento o de espaço 

público, considerando todas as suas características. O autor ainda ressalta que as 

reflexões sobre planejamento governamental devem ainda estar relacionadas aos 

conceitos básicos de ciência política relativos ao Estado: poder, legitimidade, 

conflito, política, hegemonia, ideologia etc., indo além das definições mais simples.  

Apesar de reconhecer a contribuição das diversas áreas para a compreensão 

do tema, o autor defende que o cerne do debate sobre planejamento governamental 

devem ser as relações entre Estado, sociedade civil e esfera pública bem como o 

que decorre dessas relações. As especificidades dessas esferas tornam a atividade 

de planejar ainda mais complexa, no sentido de conceber e materializar planos que 

correspondam aos anseios sociais, no âmbito dessa teia de relações.  

Embora assumindo uma postura crítica diante da proposição de modelos 

únicos de planejamento, Coombs (1972) apresenta cinco características gerais que, 

para ele, são orientadoras das ações de planejamento educacional: abranger um 

futuro de curto, médio e longo prazos; ser global, abrangendo a totalidade do 

sistema educacional, incluindo tipos não formais de educação; integrar-se a planos 

de desenvolvimento social mais amplos; ser parte integral da administração do 

ensino e estar ligado aos processos de tomada de decisões e operacionais; atentar 

para os aspectos qualitativos do desenvolvimento educacional, não simplesmente 

para a expansão quantitativa. Observadas essas características e as peculiaridades 

do contexto ao qual se aplica, o planejamento deve tomar a forma de um plano 

orientador de estratégias, ações e aplicação de recursos que permitam o alcance 

dos objetivos definidos. 

 A esse respeito, Kuenzer, Calazans e Garcia (2003) afirmam que, ao 

conceber planos, o Estado desempenha uma função mediadora de interesses que 

são, em sua essência, contraditórios. Nesse sentido, o grau de democratização 

dessa mediação dependerá dos interesses que ele privilegie, ou seja, quanto mais 
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visar o atendimento das necessidades da maioria da população, mais democrático 

será. Os autores defendem que um planejamento voltado para a transformação da 

realidade exige direção definida em conjunto com a sociedade e pressupõe 

integração, articulação e continuidade de ações.  

Observamos que essas características têm sido negligenciadas no 

planejamento educacional brasileiro, tendo em vista a fragilidade das relações 

intergovernamentais existentes e a desarticulação entre as esferas de poder. Nesse 

contexto, predominou historicamente a definição de diretrizes pelo poder central a 

serem operacionalizadas pelas esferas locais, bem como a emergência de planos 

que são descontinuados com as trocas de governo, fragmentando as ações. 

Kuenzer, Calazans e Garcia (2003) acrescentam que o planejamento 

educacional necessita de uma racionalidade operativa, assegurada pela participação 

de todos os envolvidos no processo educativo. Entende-se que essa participação 

precisa ser efetiva em todas as etapas do planejamento, tendo em vista a 

necessidade de superação das propostas centralizadoras e autoritárias de 

planejamento. Para que essa superação aconteça, é necessário que a ação de 

planejar contemple diferentes instâncias de discussão e a incorporação das ideias e 

opiniões dos sujeitos envolvidos no processo. Essa participação, em consequência, 

pode gerar maior comprometimento dos sujeitos com a execução do que definiram 

coletivamente.  

Ao longo de sua história, a gestão pública brasileira foi orientada por 

diferentes modelos de planejamento. As concepções em que esses modelos se 

respaldam também perpassam o campo educacional, uma vez que o planejamento 

da educação insere-se em um plano maior de organização governamental que 

reflete interesses econômicos, políticos e ideológicos. Nesse contexto, é possível 

identificar com maior evidência algumas concepções de planejamento que 

discutiremos a seguir.  

 

3.1.1 O planejamento governamental e escolar conforme diferentes modelos 

 

 Historicamente, a implementação das políticas públicas no Brasil foi norteada 

por diferentes concepções de planejamento. A complexidade do mundo 
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contemporâneo, em constante transformação, intensificou ainda mais a necessidade 

do Estado de planejar suas ações conforme as demandas econômicas, políticas e 

sociais, levando a que o planejamento governamental incorporasse novos elementos 

e evoluísse, assimilando características de modelos e concepções diversas, 

especialmente aquelas originárias da área econômica.  

 O planejamento educacional, inserido nesse contexto mais amplo, também 

sofre a influência desse enfoque econômico. Dessa forma, a busca por uma justiça 

social e formação humana, que podem ser alcançadas por meio de uma educação 

de qualidade social, fica secundarizada em decorrência da ação de grupos 

hegemônicos que compreendem que a educação deve colaborar para atender às 

necessidades do mercado, consideradas prioritárias para a expansão do 

capitalismo. No que se refere ao percurso histórico dos referenciais de planejamento 

educacional, pode-se observar a evidência de alguns direcionando as práticas 

educativas, dos quais destacamos o planejamento normativo tradicional, o 

planejamento estratégico e o planejamento participativo. 

 O planejamento normativo tradicional, segundo Moura (2013), foi inserido nas 

administrações públicas latino-americanas nos anos 1950, ganhando evidência no 

Brasil durante a ditadura civil-militar. Nessa concepção, o planejamento é visto como 

ferramenta capaz de proporcionar o controle das variáveis que interferem no alcance 

dos resultados esperados. Assume um caráter autoritário e determinista por supor 

que a realidade tende a se submeter às mudanças planejadas, presumindo que é 

possível controlar o futuro. Por esses princípios, foi considerado inadequado para 

operar em uma realidade social caracterizada por incertezas e grande 

complexidade.  

Conforme Fernandes e Gentilini (2014), esse modelo teve sua importância 

ressaltada no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Seguindo a lógica da abordagem 

econômica predominante no planejamento governamental, o planejamento 

normativo foi utilizado nesse período para articular a educação às demandas do 

mercado no processo de desenvolvimento capitalista, ignorando as especificidades 

e a dinâmica desse campo social. 

Pelo seu reducionismo, esse modelo de planejamento foi amplamente 

criticado pelos movimentos sociais, pesquisadores e profissionais da educação, que 

historicamente buscaram alternativas democráticas na definição das propostas, no 

planejamento e na execução das políticas públicas educacionais. Por outro lado, em 
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concordância com Fernandes e Gentilini (2014), organismos multilaterais orientavam 

as reformas necessárias para a superação da crise econômica dos Estados 

capitalistas, promovendo encontros e ações que enfatizaram e fortaleceram a 

abordagem do planejamento estratégico em contraponto aos limites do campo de 

ação do planejamento normativo.  

Conforme a prescrição desses organismos, o planejamento estratégico 

ganhou força no Brasil, especialmente na reforma do Estado da década de 1990, 

quando foi adotado o modelo gerencial de gestão pública, discutido no capítulo 

anterior. No entanto, Cardoso Junior (2014, p. 28) considera que a função 

planejadora do Estado brasileiro ficou comprometida nesse período, em decorrência 

da primazia da gestão que, de acordo com o autor, se deu “[...] desprovida de 

conteúdo estratégico, promovendo a mera racionalização de procedimentos e 

submissão do planejamento à lógica físico-financeira da gestão orçamentária”.  

O planejamento estratégico, conforme explica Evangelista (2011), tem suas 

ideias embrionárias estruturadas com a gerência científica19 inaugurada por Taylor, 

em meio ao desenvolvimento industrial e tecnológico do século XX. Essas ideias 

evoluíram com a instituição da Administração por Objetivo20, que muito influenciou 

na consolidação da abordagem estratégica. Caracterizado por incorporar as 

incertezas das situações, Boff (2003) afirma que esse modelo de planejamento 

continuou evoluindo no decorrer do tempo, tanto em sua forma como em sua 

concepção, passando a incluir projeções de tendências e previsões do futuro de 

longo prazo, para corresponder à complexidade das organizações em rápida 

evolução.  

Figurando entre as ferramentas de gestão pública da atualidade, o 

planejamento estratégico governamental é definido por Pfeiffer (2000, p. 38) como 

“[...] um processo permanente no qual o ambiente da organização é observado e 

analisado, as ações são planejadas, executadas e os seus impactos são avaliados”. 

O autor ressalta que o ponto de partida para um plano estratégico é a análise da 

                                                           
19

 Conforme explica Evangelista (2011), a gerência científica foi idealizada por Frederick Winslon 
Taylor, chamado de pai da Administração Científica, ao publicar, em 1903, Princípios da 
Administração Científica, em que valoriza três fases nas ações administrativas: primeira, eliminar os 
desperdícios e melhorar a qualidade dos produtos; segunda, o processo produtivo com caráter mais 
científico; e, terceira, planejar a organização com princípios de eficiência.  
20

 A Administração por Objetivo teve origem nos anos 1920, mas foi reestruturada por Peter Drucker 
em 1960. Foi desenvolvida para a aplicação prática dos processos de planejar, organizar e controlar 
(EVANGELISTA, 2011). 
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situação, ou seja, um diagnóstico que contribui para elaborar uma visão do futuro, 

tomar decisões, esboçar mudanças desejadas, acompanhar de forma eficiente o 

processo e organizar a cooperação dos envolvidos. 

 Scaff (2007) reconhece a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) como principal organismo responsável pela implantação do 

planejamento estratégico no Brasil, tanto na área econômica quanto na área social, 

na qual se inclui a educação. Essa recomendação foi justificada pelo argumento de 

que a administração educacional era frágil e deficiente e necessitava de um 

planejamento para intervir nos problemas existentes. Nessa perspectiva, o 

planejamento estratégico foi colocado por esse organismo como um “[...] instrumento 

de eficiência administrativa por meio da escolha dos melhores métodos para o 

alcance dos objetivos, racionalizando a ação do Estado” (SCAFF, 2007a, p. 334). É 

possível identificar sua execução pelo governo brasileiro em vários documentos e 

programas, como o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) e, mais 

recentemente, o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano de Ações 

Articuladas.  

Pfeiffer (2000) faz a ressalva de que, na realidade, frequentemente, muitos 

planos que se dizem estratégicos se afastam dos seus princípios básicos. 

Geralmente, realiza-se o diagnóstico da realidade e os problemas detectados são 

colocados no plano, seguindo as descrições gerais das ações pretendidas. Porém, 

em grande parte das situações, fatores como a viabilidade das ações são ignorados. 

Em decorrência, o instrumento não consegue cumprir o seu propósito, agregando 

pouca ou nenhuma qualidade ao planejamento e gerenciamento das organizações.   

O planejamento participativo, por sua vez, diz respeito a processos mais 

coletivos de tomada de decisão e atuação. Conforme Gandin (2001), a principal 

característica desse tipo de planejamento não é o fato de nele se estimular a 

participação das pessoas, na medida em que isso ocorre em quase todos os 

processos de planejamento. Trata-se de uma corrente dentro do campo de 

propostas de ferramentas para intervir na realidade, que se alia a outras e, como 

estas, desenvolveu também conceitos, modelos, técnicas e instrumentos 

específicos, que o distinguem das outras correntes.  

Segundo Gandin (2001), ele foi desenvolvido a partir da necessidade de 

instituições sem fins lucrativos de organizar seus processos, percebendo-o como 

uma ferramenta mais adequada para suas finalidades. Nessas instituições, incluem-
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se grupos, movimentos, o próprio governo e seus diversos órgãos, sendo que, na 

América do Sul, sua utilização tem sido mais frequente nas escolas.  

Nesse modelo de planejamento, de acordo com Gandin (2011), a participação 

se dá em vários níveis e nem sempre serve a fins democráticos. Isso porque, 

conforme o autor, as autoridades se apropriam do conceito com o propósito de 

manipulação social, promovendo um simulacro de participação. Ainda, adverte que a 

utilização de metodologias inadequadas provoca o desgaste da ideia, além de ser 

comum a falta de compreensão do que seja realmente participação. As 

consequências dessas práticas são desastrosas, se considerarmos que o 

aprofundamento do processo participativo é condição essencial para a consolidação 

da democracia e o efetivo combate às desigualdades econômicas e sociais.  

Compreendemos que essas práticas precisam ser superadas por meio da 

proposição de uma participação real, em que os sujeitos tomem parte não apenas 

da ação, mas principalmente dos processos de decisão que orientam a ação. Tal 

assertiva tem respaldo na ideia de Benincá (1995, p. 14) de que “[...] só será sujeito 

da ação quem puder decidir sobre ela”. Nesse sentido, o planejamento participativo 

propõe e pode implementar intervenções coletivas sobre o social. Na concepção de 

Falkembach (1995), mesmo se desenvolvendo em um micro espaço do social, como 

a escola, esse espaço reproduz a heterogeneidade do social, com seus elementos 

estruturais. Atuando sobre esses elementos, o planejamento participativo pode 

provocar mudanças nas concepções e práticas dos sujeitos que poderão refletir na 

realidade maior, em que esse micro espaço se insere.                                                                                                                        

Referindo-se ao contexto educacional, apesar das experiências mais comuns 

de planejamento participativo serem registradas internamente nas escolas, este 

aplica-se também a um nível mais amplo, das redes e sistemas de ensino. No 

âmbito escolar, Falkembach (1995) ressalta a importância de os envolvidos no 

processo educativo serem conduzidos por uma prática reflexiva e planejada. Para 

tanto, é necessário selecionar e construir os elementos teóricos que acreditam ser 

mais adequados à realidade atual. Nessa direção, o planejamento participativo 

oferece fundamento teórico-prático para facilitar a convergência entre reflexão e 

ação no cotidiano da escola, bem como respaldo para a construção democrática do 

seu projeto político-pedagógico.  

Entendemos que o projeto político-pedagógico construído e assumido 

coletivamente, a partir de objetivos comuns, reforça o compromisso da escola com a 
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educação e o ensino condizentes com os anseios e necessidades da comunidade. 

Dessa forma, por meio do processo de reflexão-ação e do esforço conjugado dos 

sujeitos, a proposta pedagógica pode proporcionar respostas aos desafios da prática 

cotidiana e, assim, provocar avanços na qualidade do processo educativo, em sua 

dimensão humana e cidadã e, consequentemente, mudanças na realidade em 

direção dos objetivos pretendidos.  

Ainda, compreendemos que o projeto político-pedagógico da escola está em 

constante processo de construção e que devem ser criadas no espaço escolar 

condições propícias ao diálogo, discussão e tomada de decisão coletiva que 

assegurem o cumprimento das diretrizes estabelecidas em conjunto. Defendemos, 

portanto, que o planejamento participativo oferece os pressupostos necessários à 

sua construção, diferenciando-se dos outros referenciais que privilegiam uma visão 

mais técnica de planejamento. Além disso, a ampla participação que promove 

favorece, em maior grau, a construção da legitimidade necessária ao 

desencadeamento de mudanças efetivas na realidade escolar. 

Apesar disso, constatamos que a busca pela superação da racionalidade 

burocrática da administração pública colocou em evidência o modelo gerencial, de 

forma que o planejamento estratégico tem adquirido destaque na formulação das 

políticas governamentais. Essa tendência foi recomendada pelos organismos 

transnacionais que direcionaram a reforma implementada, a partir da década de 

1990, com vistas a conferir eficiência e eficácia ao Estado, orientando a gestão 

governamental e educacional, conforme os princípios da área econômica.  

No âmbito educacional, o planejamento estratégico tem sido indicado como 

instrumento com potencialidade para promover melhorias na qualidade da 

educação. No entanto, essa qualidade está relacionada com as concepções 

provenientes da administração empresarial, em que se busca, dentre outros 

aspectos, a eficiência na utilização dos recursos e o controle de resultados, na 

perspectiva desses organismos de empreender um projeto de educação global. 

Assim, percebe-se que, enquanto referencial preponderante na atualidade, no 

contexto das políticas públicas, o planejamento estratégico tem sido difundido nas 

escolas. É preciso atentar, no entanto, para as limitações de sua aplicação no 

campo educacional. 

Mediante a exposição acerca dessas concepções, cabe destacar que esses 

modelos foram incorporados às políticas de planejamento educacional brasileiras em 
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diferentes contextos e atendendo a interesses distintos. Eles não se apresentam de 

forma pura, uma vez que as políticas assimilam características próprias de 

concepções diversas, seja de forma complementar, seja de forma conflitante.  

Conforme Cardoso Júnior (2014), o planejamento é uma função 

contemporânea indelegável do Estado, juntamente com outras, algumas 

consideradas clássicas e outras modernas. Em acréscimo, essa atividade não pode 

mais ser desempenhada como em outros tempos, de forma centralizada e utilizando, 

essencialmente, o referencial normativo. O referido autor explica que, 

 

[...] em primeiro lugar, há a evidente questão de que, em contextos 
democráticos, o planejamento não pode ser nem concebido nem 
executado de forma externa e coercitiva aos diversos interesses, 
atores e arenas sociopolíticas em disputa no cotidiano. Não há, como 
talvez tenha havido no passado, um “cumpra-se” que se realiza 
automaticamente de cima para baixo pelas cadeias hierárquicas do 
Estado, até chegar aos espaços da sociedade e da economia 
(CARDOSO JÚNIOR, 2014, p. 43-44). 
 
 
 

Dito isso, Cardoso Júnior (2014) ressalta a necessidade de maior 

aprofundamento, bem como amadurecimento teórico e político das ideias que visam 

à ressignificação do planejamento público, dentre as quais cita: o planejamento deve 

ser dotado da função de forte conteúdo estratégico; de capacidade de articulação e 

coordenação interinstitucional; de fortes conteúdos prospectivos e propositivos; de 

forte componente participativo e de fortes conteúdos éticos. Essas funções são 

essenciais diante da complexidade dos problemas, das demandas e das 

necessidades da sociedade e devem oferecer subsídios para o redesenho das 

políticas públicas e para o fortalecimento do papel planejador do Estado.  

Esse papel planejador do Estado brasileiro ganhou maior evidência nos anos 

2000, quando o planejamento assumiu uma importância maior para a definição das 

estratégias de crescimento e desenvolvimento do país, conforme discutiremos a 

seguir. 

 

3.2 O planejamento da educação nacional nos anos 2000 
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Até meados dos anos 1960, o Brasil já havia vivenciado várias experiências 

de planejamento, porém, em conformidade com Barbosa (2012), foi sob a 

governança dos militares que assumiram o poder após o golpe de 1964 que o 

planejamento passou a ter maior centralidade, especialmente com a ampliação das 

atribuições do Ministério do Planejamento e a criação do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)21. No campo educacional, Saviani (1999) destaca que a 

ideia de plano enquanto instrumento de planejamento do poder público para as 

políticas educacionais remonta à década de 1930, mais precisamente em 1932, com 

o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O movimento liderado 

por educadores propôs a construção de um sistema nacional de educação que 

superasse a falta de unidade de plano e de continuidade das ações educacionais. 

No entanto, Cardoso Júnior (2014) considera que o período áureo do 

planejamento governamental brasileiro é a década de 1950, quando este adquire um 

caráter mais presente e permanente. O autor ressalta que essa primazia do 

planejamento na época tem relação com a difusão da ideologia desenvolvimentista 

propagada teoricamente pela CEPAL22, fenômeno que ganhou clara materialidade 

no Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek (1955-1960).  

Já na década de 1990, percebe-se um esvaziamento da função planejadora 

do Estado na sua dimensão política e estratégica. Para Cardoso Júnior (2014), o 

planejamento passou a ter papel secundário, ganhando força a agenda de reforma 

do Estado, conforme visto no capítulo anterior. Isso decorreu, a princípio, do 

desmonte do sistema de planejamento provocado pelo governo de Fernando Collor 

de Melo e não recuperado nos governos seguintes de Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso. A isso se soma o fato de, nesse período, o orçamento 

ultrapassar o planejamento em importância. Isso porque, conforme Anderson (1995), 

o ideário neoliberal difundiu a estabilidade monetária como meta primordial de 

qualquer governo, sendo necessária a contenção dos gastos públicos.  

                                                           
21

 O IPEA foi criado em 10 de setembro de 1964, com o nome EPEA (Escritório de Pesquisa 
Econômica Aplicada), para subsidiar a formulação da política econômica do Ministério do 
Planejamento e do Governo Federal como um todo, por meio de elaboração de pesquisas, projeções 
macroeconômicas e projeções setoriais, entre outros objetivos (BARBOSA, 2012). 
22

 A CEPAL assim como o Banco de Desenvolvimento Econômico (BNDE) indicavam os pontos de 
estrangulamento da economia brasileira, tratando-os como setores críticos que impediam um 
adequado funcionamento da economia. Nesse contexto, o Plano de Metas é resultado da análise 
pragmática do capitalismo brasileiro e foi implementado visando uma mudança substancial na 
estrutura produtiva do país (PINTO, 2007). 
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Nesse sentido, “[...] planejar passa a ser compreendido, frequentemente, 

apenas como processo por meio do qual são compatibilizadas as ações a serem 

realizadas com os limites orçamentários previstos” (CARDOSO JÚNIOR, 2014, p. 

32). Nesse período, o planejamento governamental se consolidou por meio de 

planos plurianuais (PPA), institucionalizados na Constituição de 1988, que 

estabeleceu em seu Art. 165, como atribuição do Estado, a sua elaboração 

(BRASIL, 1988). 

Nos anos 2000, o Estado começou a recuperar seu papel de protagonista no 

planejamento e na definição das estratégias de crescimento e desenvolvimento do 

país, sendo o planejamento estratégico assumido como ferramenta de gestão 

gerencial. Esse referencial de planejamento foi recomendado pelas instâncias 

transnacionais que orientaram as reformas implementadas no Brasil a partir da 

década de 1990, conforme discutido no capítulo anterior.  

No contexto do planejamento educacional, destaca-se a promulgação do 

Plano Nacional de Educação (PNE), que teve sua versão aprovada por força de lei 

para vigorar entre os anos de 2001 e 2010. A elaboração desse plano está prevista 

no Art. 214 da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu sua elaboração, com 

duração plurianual (BRASIL, 1988). No entender de Aguiar (2010), ao determinar a 

instituição de um PNE, previsto por lei, a Constituição buscou solucionar o problema 

da descontinuidade das políticas educacionais e assegurar que estas perpassem 

vários governos, uma vez atreladas a um plano de Estado.  

Em consonância com o disposto na Constituição de 1988, a LDB tratou do 

PNE em dois artigos, sendo que, no Inciso I, do Artigo 9º, incumbiu a União da tarefa 

de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. O Parágrafo 1º, do Artigo 87, determinou que a 

União, no prazo de um ano a partir da publicação da Lei, o encaminhasse ao 

Congresso Nacional, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1996). 

 Retomando a análise de Aguiar (2010), é necessário enfatizar que os setores 

organizados da sociedade civil, representantes de entidades sindicais e estudantis, 

associações acadêmicas e científicas, dentre outros, após a promulgação da LDB, 

promoveram dois Congressos Nacionais de Educação (CONED), além de outros 

seminários, debates e encontros realizados por todo o país, dos quais resultaram 

uma proposta para o PNE/2001-2010. Dois dias após sua entrada no Congresso, a 
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proposta da sociedade recebeu como anexo o projeto do Executivo, elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Aguiar (2010) ressalta que, a exemplo do que ocorreu com a LDB, duas 

versões de PNE tramitaram no Congresso Nacional, gerando uma série de debates 

em torno de sua definição e aprovação. Cabe observar que a proposta originária do 

Executivo, que foi a que se tornou lei, dava ênfase à expansão do atendimento com 

relação ao Ensino Fundamental e a proposta resultante dos debates da sociedade, 

em contraposição, considerou central a expansão do financiamento da educação 

escolar pública e gratuita como um todo.  

 O então presidente Fernando Henrique Cardoso vetou o aumento proposto de 

3% do Produto Interno Bruto (PIB) direcionado para a educação, bem como outras 

metas que aumentariam os recursos financeiros e investimentos educacionais. 

Segundo Saviani (2008), isso comprometeu significativamente o PNE, uma vez que 

assegurar recursos financeiros é essencial para a viabilidade das metas definidas no 

plano. Percebe-se que as ações do presidente FHC revelaram a consonância com a 

lógica da racionalidade financeira, amplamente difundida na década de 1990, em 

contraponto à lógica da racionalidade social na educação, introduzida pela proposta 

de PNE da sociedade brasileira.  

Conforme analisa Abicalil (2005), para que as metas e ações desse PNE 

pudessem ser plenamente alcançadas, seriam essenciais a realização de um 

esforço de cooperação entre os entes federados e a respectiva colaboração entre os 

seus sistemas de ensino. No entanto, o esforço coletivo para essa cooperação, no 

PNE, significaria a obtenção de ganhos de recursos tributários da educação por 

parte das esferas subnacionais. A esse respeito, os vetos impostos pelo presidente 

FHC foram direcionados ao financiamento da educação, especialmente, às metas 

que previam aumento dos gastos da União, o que demonstra a não efetivação da 

cooperação que seria primordial para a execução do plano.  

No âmbito do Congresso Nacional, acabou por ter prioridade de discussão o 

substitutivo Marchezan23, pautado no projeto do PNE elaborado pelo Executivo. 

Após três anos de tramitação, a Lei do PNE, n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, foi 

                                                           
23

 Por ter sido apresentado antes, o PNE da sociedade brasileira se beneficiou do direito de 
precedência e teve que ser discutido primeiro pelo Congresso Nacional, tendo sido designado relator 
da matéria o então deputado federal Nelson Marchezan, PSDB-RS. Porém, na análise da matéria, 
Marchezan decidiu por apresentar um substitutivo próprio e a prioridade se transferiu para a proposta 
do Executivo (MILITÃO; MILITÃO; PERBONI, 2011). 
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sancionada (BRASIL, 2001), tendo em seu texto a incorporação de parte das 

propostas oriundas dos CONEDs, o que assegurou a inclusão, nos objetivos e 

metas do PNE, de algumas demandas históricas da sociedade brasileira. 

Expondo um diagnóstico da realidade educacional do país em todos os seus 

níveis e modalidades, o PNE 2001-2010 estabeleceu diretrizes, objetivos e metas a 

serem alcançados, tendo como limite o prazo de dez anos. Em conformidade com a 

redação oficial do Plano, identificam-se, em síntese, os seguintes objetivos:  

 

- a elevação global do nível de escolaridade da população;  
- a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;  
- a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 
acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; 
- democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais 
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 
participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001).  
 
 

Os Artigos 2° e 3° da Lei que instituiu o PNE merecem especial atenção, uma 

vez que estabelecem, respectivamente, que os estados, o Distrito Federal e os 

municípios também elaborem seus planos decenais, em consonância com o plano 

nacional, e que a União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os 

municípios e a sociedade civil, realizaria avaliações periódicas da implementação 

desses planos. Conforme o item VI do PNE, referente ao Acompanhamento e 

Avaliação, os três documentos das diferentes esferas federativas (Plano Nacional de 

Educação, Planos Estaduais de Educação e Planos Municipais de Educação) devem 

compor um conjunto integrado quanto aos objetivos, prioridades, diretrizes e metas 

estabelecidas e articulado nas ações, de forma que, na soma dos esforços das três 

esferas, de todos os estados, municípios e mais a União, sejam alcançadas as 

metas estabelecidas (BRASIL, 2001). No entanto, em função, principalmente, da não 

efetivação do regime de colaboração entre essas esferas, a maior parte das metas 

do PNE aprovado não foi cumprida, tendo em vista que o desdobramento deste em 

planos decenais estaduais e municipais foi aquém do esperado.  

 De acordo com os dados disponibilizados pela Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (Munic)24, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2011, final de vigência do PNE, 62% dos estados e 34% dos 

                                                           
24

 Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Perfil dos Municípios Brasileiros, 2011. 
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municípios ainda não haviam elaborado seus planos de educação. Buscando 

interferir nesses dados e subsidiar os municípios na elaboração dos seus PMEs, o 

MEC lançou, em 2005, o Documento Norteador para Elaboração de Plano Municipal 

de Educação. Conforme esse documento, 

 

[...] a elaboração de um PME constitui-se como o momento de um 
planejamento conjunto do governo com a sociedade civil que, com 
base científica e com a utilização de recursos previsíveis, deve ter 
como intuito responder às necessidades sociais. Todavia, só a 
participação da sociedade civil (Conselho Municipal de Educação, 
associações, sindicatos, Câmara Municipal, diretores das escolas, 
professores e alunos, entre outros) é que garantirá a efetivação das 
diretrizes e ações planejadas. O desafio para os municípios é 
elaborar um plano que guarde consonância com o Plano Nacional de 
Educação e, ao mesmo tempo, garanta sua identidade e autonomia 
(BRASIL, 2005, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, o documento previa que a elaboração do Plano Municipal 

de Educação deveria observar o princípio constitucional de Gestão Democrática do 

Ensino Público e atender ao espírito e às normas definidas no PNE. Desse ponto de 

vista, o PME deveria revestir-se de um caráter democrático e indicar o caminho para 

se construir um plano de educação para o município que respondesse aos anseios 

da comunidade local e que assumisse compromissos com o bem comum.  

Para Charão e Ribas (2015), o PME tem potencial para ultrapassar uma 

simples declaração de intenções, uma vez que sua construção coletiva e sua 

implementação podem provocar mudanças na forma como os gestores e a 

comunidade lidam com as políticas educacionais. Nesse sentido, poderá tornar-se 

um instrumento de cidadania e de garantia de direitos constituídos, além de ser uma 

diretriz para que as políticas não sejam seccionadas a cada mudança de gestão.  

Discorrendo sobre os desdobramentos que se seguiram à aprovação do PNE, 

Saviani (2007) analisa que, considerando as circunstâncias da participação do PT na 

elaboração da proposta de plano apresentada pela sociedade civil, esperava-se que, 

ao tomar posse, em 2002, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubasse os vetos 

feitos por Fernando Henrique Cardoso ao PNE/2001-2010, o que não aconteceu. 

Essa expectativa justificava-se pelo fato de Lula ter um histórico de atuação em 

movimentos de luta por direitos sociais e por trazer em seu programa de governo a 

implantação de um modelo de desenvolvimento alternativo, tendo as políticas sociais 
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por eixo. Por esse motivo, esperava-se que seu governo desconstruísse o projeto de 

reformas neoliberais implementadas por seu antecessor. 

 Quanto à avaliação periódica do PNE, prevista no Artigo 3°, com o intuito de 

corrigir deficiências e distorções em sua execução, Saviani (2007) analisa que a 

nova gestão não cumpriu com esse dispositivo legal, uma vez que o Ministério da 

Educação (MEC) não organizou uma estrutura capaz de executar a tarefa. Assim, o 

PNE foi negligenciado pelo Governo Federal, que não cumpriu suas disposições, e 

por muitos governos subnacionais, que não tiveram suporte técnico e financeiro para 

elaborarem seus correspondentes planos.  

Mediante o exposto, podemos afirmar que a efetivação do direito à educação 

por meio dos planos de longo prazo das diferentes esferas ficou comprometida, uma 

já que a criação dos planos estaduais e municipais de educação é fator 

imprescindível para a implementação das metas do PNE e para a definição das 

responsabilidades de cada ente federado na efetivação desse direito. Nesse sentido, 

é essencial que essas distorções sejam corrigidas, o que somente poderá ser 

alcançado por meio de um esforço de todas as esferas em implementarem o regime 

de colaboração, buscando uma ação coordenada, fundamentada em um conjunto de 

planos que se articulem e se complementem.  

Outro marco importante do planejamento educacional brasileiro na primeira 

década dos anos 2000 foi a realização da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), cuja organização teve início em 2009, culminando com a edição nacional 

realizada em Brasília, no ano de 2010. O apoio à organização dessa CONAE foi um 

compromisso institucional assumido pelo MEC, em 2008, durante a Conferência 

Nacional de Educação Básica (CONEB). Esse compromisso foi cumprido, além de 

outras ações, por meio da Portaria Ministerial n. 10, que constituiu a Comissão 

Nacional Organizadora da CONAE. 

Conforme o documento referência (BRASIL, 2009), lançado para subsidiar as 

discussões nas conferências municipais e estaduais, essa articulação estabelecida 

entre os diferentes agentes institucionais, da sociedade civil e dos governos, 

constituiu fator determinante para a mobilização de amplos setores e participação 

nas conferências municipais e estaduais, assegurando mais representatividade na 

Conferência Nacional. Também foram organizados espaços de debate, com as 

diversas entidades, escolas, universidades, e em programas transmitidos por rádio, 

televisão e internet, sobre o tema central da conferência: Construindo o Sistema 
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Nacional Articulado: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de 

Ação (BRASIL, 2010).  

A Conferência tematizou a educação escolar, da Educação Infantil à Pós-

Graduação, tendo como resultado da mobilização proporcionada o lançamento do 

Documento Final da CONAE (BRASIL, 2010). O documento apresenta diretrizes, 

metas e ações para a política nacional de educação, na perspectiva da inclusão, 

igualdade e diversidade.  

A realização da CONAE enquanto conferência institucionalizada decorre 

muito da pressão social. Isso fica evidente na fala de Fernandes (2010), 

coordenador da CONAE/2010, ao afirmar que, historicamente, no Brasil existia a 

tendência de organização de congressos ou conferências nacionais sob 

responsabilidade e condução da sociedade civil, sem a participação do Estado, 

portanto, não institucionalizadas. A participação do Estado na discussão da 

educação, junto com os movimentos sociais, era uma grande reivindicação da 

sociedade. Nesse sentido, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se 

destacou por convocar conferências em todas as áreas sociais.  

No entanto, o apelo à participação de entidades da sociedade civil na 

proposição de ações no campo das políticas públicas pode ser visto como uma 

estratégia de ampliação da legitimidade dessas políticas. Em se tratando de 

conferências, no entender de Simão (2011), à medida que proporcionam a 

formalização da participação cidadã nos processos decisórios, potencializam a 

legitimação da dominação do Estado. Nesse sentido, a realização de inúmeras 

conferências, em especial a CONAE/2010, pode ser considerada como uma 

estratégia do governo Lula para implementar o projeto traçado por este para a 

sociedade brasileira. Para Coutinho (2000), o fomento a esse tipo de participação 

visa à consolidação de uma unidade política, baseada na formação de uma vontade 

coletiva, hegemônica, a ser construída por meio da negociação e do consenso.  

A CONAE/2010 tornou-se especialmente relevante por anteceder à 

elaboração do novo PNE, considerando o encerramento da vigência do PNE/2001-

2010. As diretrizes contempladas para o PNE são consideradas por educadores, 

movimentos sociais, estudantes, pais, associações acadêmicas e outras entidades 

civis que participaram da CONAE/2010, como representativas de necessidades e 

anseios da sociedade brasileira para a educação, tendo em vista serem resultantes 
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dos debates ocorridos em espaços de discussão nos municípios, estados e na 

CONAE nacional.  

Conforme o documento “Por um Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

como política de Estado”, lançado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd)25, os avanços contidos no documento final da 

CONAE/2010, apresentando organicidade entre as metas e as estratégias 

propostas, deveriam oferecer os subsídios necessários à elaboração do novo PNE, 

como política de Estado para os próximos dez anos. Contudo, muitas dessas 

deliberações não foram assumidas como diretrizes para o novo PNE, a exemplo de 

questões centrais que tratam do financiamento e da formação de professores, que 

conforme proposição da CONAE deveria se dar, prioritariamente, na modalidade 

presencial. A divergência entre o documento final da conferência e o projeto de lei 

do novo PNE enviado ao Congresso Nacional contradiz o discurso do governo 

federal em agregar interesses ao assumir a organização da CONAE/2010.   

O novo Plano Nacional de Educação foi aprovado através da Lei n. 13.005, de 

25 de junho de 2014. Segundo sua organização decenal, esse PNE está previsto 

para vigorar até o ano de 2024. Mesmo não sendo nossa intenção analisá-lo em 

profundidade, tendo em vista o recorte temporal feito nesta pesquisa, entendemos 

que é necessário fazer alguns apontamentos.  

O Projeto de Lei do PNE/2014-2024 apresentado pelo MEC ao Congresso 

Nacional, PL n. 8.035/2010, foi amplamente criticado por estudiosos, educadores e 

entidades comprometidas com a qualidade da educação pública brasileira, tendo em 

vista, como destacado anteriormente, não contemplar grande parte das diretrizes 

consolidadas no documento final da CONAE/2010. Essas críticas permaneceram 

durante o período de tramitação, quando o projeto recebeu inúmeras emendas, e 

após aprovação do texto final, a exemplo das análises feitas por Saviani (2014), 

Pinto (2014) e vários outros.  

 Nesse percurso, observou-se a intensa mobilização dos que defendem a 

educação pública para assegurar que fossem incluídas no projeto as propostas 

oriundas da CONAE/2010, principalmente para que fosse dado o tratamento 

                                                           
25

 Tendo como organizadores Dalila Andrade Oliveira, Luiz Fernandes Dourado, Antonio Cabral Neto, 
dentre outros, o documento foi produzido em 2011 com o intuito de analisar e fazer sugestões à 
proposta de PNE do Executivo Federal (PL n. 8.035/2010), que estava em tramitação no Congresso 
Nacional. O documento encontra-se disponível para consulta no site da ANPEd 
(<http://www.anped.org.br>). 
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adequado a uma das questões mais polêmicas e cruciais para a viabilidade do PNE: 

o financiamento. Nesse particular, o esforço empreendido resultou no 

estabelecimento de meta mínima de investimento em educação de 7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) no quinto ano de vigência do PNE e de 10% dessa receita no 

décimo ano (BRASIL, 2014), uma das deliberações mais importantes aprovadas 

pela CONAE/2010. Porém, essa deliberação, que preconizou a destinação de 

recursos públicos exclusivamente para instituições públicas de ensino, foi 

modificada, a exemplo de outras propostas. Conforme o Art. 5°, Parágrafo 4° do 

novo PNE, o investimento público em educação engloba, dentre outros, os recursos 

aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive 

na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e 

no exterior e os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, a 

exemplo do Programa Universidade para Todos (PROUNI).  

A elaboração do novo PNE evidencia o embate entre forças que estão em 

constante disputa, sendo o plano aprovado representativo desse processo. 

Contemplando alguns avanços e apresentando várias limitações, a implementação 

do atual PNE representa um grande desafio, tendo em vista a amplitude das metas e 

os resultados esperados. Esperamos que esse desafio seja enfrentado por meio de 

um esforço articulado da União com estados e municípios, para que as metas 

estabelecidas se tornem realidade e evite-se, mais uma vez, a protelação do 

enfrentamento dos problemas educacionais brasileiros. Essa protelação caracterizou 

o PNE/2001-2010, que teve esvaziada sua potencialidade de vir a ser um plano de 

Estado, visto que, mesmo com esse plano ainda em vigência, o presidente Lula 

lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Este consiste em um plano 

do executivo, no entanto não manteve relação orgânica com aquele que deveria ser 

um plano de Estado. O PDE será objeto de nossa análise a seguir. 

 

3.3 O PDE e suas diretrizes para o planejamento educacional  

   

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi lançado em 2007 pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) como um novo 

referencial de planejamento da educação brasileira. Saviani (2007) afirma que, por 

ser denominado “plano”, projeta a percepção de que se trata de um novo PNE. No 
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entanto, ele caminha paralelo e não o substitui, considerando a vigência do PNE 

quando foi aprovado. Nessa perspectiva, é pertinente afirmar que o PDE não se 

define como uma estratégia para o cumprimento das metas do Plano Nacional de 

Educação, [...] “ele não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas 

constitutivos do PNE, mas se compõe de ações que não se articulam organicamente 

a este” (SAVIANI, 2007, p. 1.239).  

Com a instituição do PDE, o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação passa a orientar a ação do MEC junto aos entes federados, tendo como 

principais mecanismos de implementação o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e o Plano de Ações Articuladas (PAR).  

A elaboração do PDE estava contemplada no Plano Plurianual 2008-2011, 

que contém a Mensagem Presidencial n. 650, em que o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva afirma que o PPA responde ao desafio de acelerar o crescimento 

econômico, promover a inclusão e reduzir as desigualdades regionais, tendo o PDE 

como um elemento essencial dessa estratégia (BRASIL, 2007a).  

Na direção de redefinir a atuação do Estado e da sociedade civil para 

assegurar o direito à educação, o PPA/2008-2011 propôs a organização das ações 

do governo em três eixos: crescimento econômico, agenda social e educação de 

qualidade. O plano definiu as metas e as prioridades a serem cumpridas pelo 

governo, ao mesmo tempo que foram referências ao setor privado. Ainda de acordo 

com o PPA, o PDE seria o elemento-chave no cumprimento das metas 

educacionais, a partir do qual se buscaria a melhoria da qualidade da educação pela 

conjugação de esforços dos entes federados, atuando em regime de colaboração 

com as famílias e a comunidade (BRASIL, 2007a).  

No PPA/2008-2011, a competitividade econômica, a equidade social e o 

desempenho cidadão foram colocados como elementos impactados pela educação. 

Nesse sentido, a educação de qualidade representa um objetivo estratégico sem o 

qual o projeto de desenvolvimento nacional em curso não seria viável. Para alcançar 

essa qualidade, o PDE é colocado em execução buscando mobilizar a sociedade 

para a importância da educação, envolvendo pais, alunos, professores e gestores, 

em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola 

(BRASIL, 2007a). 

Nessa perspectiva, o PDE foi apresentado ao povo brasileiro como parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), revelando a vinculação entre 
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desenvolvimento econômico e educação. O PAC foi criado como principal estratégia 

do governo Lula para resgate do planejamento a médio e longo prazo, bem como 

para a retomada dos investimentos em setores estruturantes do país, como 

infraestrutura e geração de renda, visando promover o desenvolvimento 

socioeconômico e capacitar o Brasil para enfrentar os desafios da globalização 

(BRASIL, 2007a). 

Com o intuito de alinhar a educação ao PAC, o PDE nasceu em um contexto 

em que ascendeu a concepção de regulação social sobre as ações do Estado, 

presente no movimento “Todos pela Educação”, ao qual o PDE está atrelado. De 

cunho empresarial26, esse movimento nasceu na década de 1990, quando grupos de 

empresários organizaram vários fóruns e documentos apontando premissas que 

deveriam orientar a reforma educacional brasileira, conforme os preceitos do Banco 

Mundial e outros organismos multilaterais que têm orientado as reformas nos países 

da América Latina. Esse movimento se intensificou nos anos 2000, tendo como 

princípio fundamental fomentar o monitoramento da evolução dos indicadores 

educacionais por parte da sociedade, cobrando de si mesma e dos governos a 

melhoria da educação (TPE, 2008). Nessa concepção, o Estado compartilha com a 

sociedade a responsabilidade pelos resultados da educação, o que fica evidente na 

própria definição do movimento27. 

 Shiroma, Garcia e Campos (2011) enfatizam que, nas discussões realizadas 

pelos empresários brasileiros, visando apresentar propostas que dessem maior 

eficiência ao sistema educacional, dois pontos foram considerados como essenciais: 

o reconhecimento da centralidade da educação no novo cenário econômico 

globalizado e neoliberal bem como a ineficácia das políticas educacionais adotadas 

até então. Isso significa que, em um cenário de intensas mudanças, a agenda 

educacional deveria atender aos anseios do grande capital global e proporcionar aos 

sujeitos a aquisição de novas competências tecnológicas e educacionais, 

compatíveis com as demandas do mercado. A ineficiência do Estado perante as 

questões sociais vem sendo destacada pelo setor privado, que a utiliza como 

                                                           
26

 Grupo Gerdau, Grupo Suzano, Banco Itaú, Banco Bradesco, Instituto Unibanco e parceiros como 
as Organizações Globo e o Instituto Ayrton Sena, dentre outros grupos empresariais, 
são organizações que compartilham os objetivos do movimento. 
27

 O Todos pela Educação é uma aliança da sociedade civil, da iniciativa privada, de organizações 
sociais, de educadores e de gestores públicos da Educação. É uma união de esforços, em que cada 
cidadão ou instituição é corresponsável e se mobiliza, em sua área de atuação, para que as crianças 
e jovens tenham acesso a uma educação básica de qualidade (TPE, 2008).  
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argumento para dar visibilidade às suas propostas e justificar a necessidade de sua 

intervenção. Conforme Neves (2010), esse discurso busca legitimar iniciativas 

políticas de organizações e pessoas baseadas na compreensão de que o aparelho 

de Estado não pode estar presente em todo tempo e espaço e que é necessário que 

a sociedade civil e que cada cidadão se tornem responsáveis pela mudança da 

política e pela definição de formas alternativas de ação social. 

Nessa perspectiva, o setor privado embrenha-se e influencia as políticas 

educacionais brasileiras, propondo para o setor educacional a importação da 

eficácia do modelo empresarial. Shiroma, Garcia e Campos (2011, p. 225) advertem 

que, ao lançar o apelo para um grande pacto social em prol da educação, “[...] os 

empresários se antecipam e pautam a agenda governamental: reafirmam o papel do 

Estado redefinindo, no entanto, o sentido e o significado da educação pública”. 

Como resultado das discussões e propostas do Movimento Todos pela 

Educação28, em articulação com instituições como UNDIME (União Nacional de 

Dirigentes Municipais de Educação), CONSED (Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Educação), UNICEF e UNESCO, foi lançado, em 2006, o documento 

“Compromisso Todos pela Educação”. Conforme Shiroma, Garcia e Campos (2011), 

o “Compromisso”, como ficou conhecido, busca mobilizar a iniciativa privada e 

organizações sociais para uma atuação conjunta e complementar com o Estado no 

provimento das políticas públicas, tendo como foco a melhoria da qualidade do 

ensino refletida em indicadores mensuráveis, obtidos por meio de avaliações 

externas.  

Saviani (2014) adverte que as ações do Movimento Todos pela 

Educação ilustram a forma como a iniciativa privada, traduzida na ênfase nos 

mecanismos de mercado, vem contaminando a esfera pública, ocupando espaços 

nas redes de ensino através da UNDIME e CONSED, nos Conselhos de Educação e 

no próprio aparelho do Estado. Isso tem dificultado ainda mais a implementação de 

políticas que assegurem educação pública de qualidade para todos.  

Dentre as várias adesões que o Compromisso teve, de diversas organizações 

da sociedade civil, destaca-se a adesão do governo federal, representado pelo MEC, 

                                                           
28

 Em 2006, realizou‐se a Conferência Ações de Responsabilidade Social em Educação: melhores 
práticas na América Latina, promovida pela Fundação Lemann, Fundação Jacobs e Grupo Gerdau, 
com apoio do Preal. Os representantes das empresas brasileiras reunidos elaboraram o documento 
sobre educação denominado “Compromisso Todos pela Educação” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 
2011). 
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que assumiu suas propostas incorporando-as ao PDE, que agrega o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 6.094, de 24 de abril de 

2007. A partir da análise do documento “Todos pela Educação: Rumo a 2022”, é 

possível perceber sua consonância com o PDE. O referido documento atualiza a 

agenda do setor privado para o campo educativo, difundindo uma ideologia voltada 

para a redefinição da atuação do Estado e da sociedade civil, no sentido de 

assegurar o direito à educação, fundamentada nos termos que Martins e Neves 

(2010) denominam de nova pedagogia da hegemonia.  

Para os autores, a nova pedagogia da hegemonia materializou-se com ações 

efetivas na aparelhagem do Estado e na sociedade civil, no final do século XX e 

início do século XXI, configurando uma nova dimensão educativa do Estado 

capitalista. Tem como principal característica assegurar que o exercício da 

dominação de classe seja viabilizado por meio de processos educativos positivos.  

Ainda conforme Martins e Neves (2010), representa o esforço do capital em 

produzir uma nova educação política capaz de difundir referências simbólicas e 

materiais para consolidar um padrão de sociabilidade coerente com as necessidades 

do capitalismo contemporâneo. Para tal, as organizações que a representam 

utilizam-se de diferentes linguagens e buscam disseminar o modo burguês de ver o 

mundo. Nesse sentido, a educação consiste em um instrumento capaz de propagar 

a ideologia burguesa, assegurando sua hegemonia, movimento que tem intrínseca 

relação com o Todos pela Educação. 

Fazendo uma aproximação entre o PNE anteriormente analisado e o PDE, 

percebemos que o primeiro priorizou a ampliação do atendimento educacional, 

enquanto no segundo a ênfase volta-se para a melhoria da qualidade do ensino. No 

âmbito do PDE, a responsabilidade por essa qualidade é compartilhada com a 

sociedade e entre os entes federativos que, cumprindo o disposto no Decreto 

6.094/2007, realizaram a adesão voluntária ao Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação. Com a adesão, cada entre federativo assumiu a responsabilidade de 

promover a melhoria da qualidade do ensino básico em sua esfera de competência, 

por meio da implementação das 28 diretrizes previstas.  

Conforme o referido Decreto, o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação busca conjugar esforços de todas as unidades federativas para atuarem 

em regime de colaboração, com vistas a promover melhorias na qualidade 

educacional. A implementação das diretrizes previstas no Compromisso, de acordo 
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com o Art. 2° do Decreto, pode se dar de forma direta pela União ou pelo apoio 

desta aos municípios, estados e Distrito Federal, para que as executem em seus 

respectivos sistemas de ensino.  

O Plano propõe como meta para os entes federados a evolução da educação 

em escala de qualidade, a ser expressa nos resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB, como uma ação do PDE, foi 

criado em 2007 e é calculado e divulgado periodicamente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Resultou da ideia de combinar dois fatores que interferem diretamente na 

qualidade da educação: indicadores de fluxo, que são as taxas de aprovação, 

reprovação e evasão medidas pelo Censo Escolar, e indicadores de desempenho, 

que utilizam as médias da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o país. Com essa 

configuração, o IDEB é descrito no Decreto 6.094/2007 como o indicador objetivo 

para a verificação do cumprimento das metas fixadas no termo de adesão ao 

Compromisso (BRASIL, 2007b).  

Os exames que compõem o cálculo do IDEB são a Prova Brasil e o Saeb, 

realizados a cada dois anos, ao final das etapas da educação básica. Prova Brasil 

avalia alunos de 5° e 9° anos do Ensino Fundamental, da rede pública e urbana de 

ensino, enquanto o SAEB é uma avaliação por amostragem, da qual participam 

alunos de 5° e 9° anos do Ensino Fundamental, bem como do 3° ano do Ensino 

Médio regular das redes pública e privada. A combinação dos indicadores de fluxo e 

desempenho que resulta no IDEB é calculada em valores de 0 a 10. Assim, a meta 

do MEC é que até o ano de 2022, quando se comemora o bicentenário de sua 

independência, o Brasil chegue ao IDEB 6.0, mesmo patamar médio de países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (BRASIL, 

2007a). 

A criação do IDEB, calculado por escola, por rede e para o próprio país, 

permitiu fixar metas de desenvolvimento educacional de médio prazo para cada uma 

dessas instâncias, com metas intermediárias de curto prazo que possibilitam 

visualização e acompanhamento da reforma qualitativa dos sistemas educacionais 

(BRASIL, 2007c). Essa avaliação permite identificar as redes e as escolas públicas 

mais frágeis e obriga a União a dar respostas imediatas para os casos mais graves 

por meio de transferências voluntárias (BRASIL, 2007c). Dessa forma, os 1.242 
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municípios que tiveram os indicadores mais baixos na primeira avaliação do IDEB 

em 2007 foram considerados de atendimento prioritário, sendo os primeiros a 

receber assistência técnica e financeira do MEC para elaboração do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), que será discutido no próximo item desse capítulo.  

Freitas (2007) considera como tímidas as metas estabelecidas pelo IDEB 

para a elevação da aprendizagem das crianças e jovens da escola pública brasileira. 

A autora entende o alcance da meta 6.0 no IDEB, até 2022, como uma postergação 

do direito à educação de qualidade, uma vez que as metas estabelecidas no 

PNE/2001-2010 deveriam ter sido atingidas até o final de sua vigência.   

O IDEB é o recurso técnico pelo qual a implementação do PDE é monitorada, 

visando definir e redefinir suas metas, orientar e reorientar suas ações e avaliar os 

resultados, a cada etapa, em todo o seu período de vigência e operacionalização, 

como explica Saviani (2007). O autor ainda ressalta que a forma como o PDE se 

apresenta não garante o alcance do resultado esperado, isso tomando por base uma 

perspectiva limitada de qualidade, tendo a avaliação do IDEB como parâmetro. No 

entanto, esse autor reconhece os pontos positivos de uma política que coloca a 

qualidade da educação básica como meta e busca construir instrumentos para 

enfrentar os problemas que nela se apresentam. 

Um dos princípios que fundamentam o PDE é a necessidade de articulação 

entre os entes federados para que o direito à educação seja assegurado em todo o 

território nacional. Nessa perspectiva, o regime de colaboração é fundamental para a 

implementação e sustentabilidade das ações propostas. No documento “O Plano de 

Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas”, o MEC expôs que, 

com o PDE, a União passou a assumir mais compromissos perante os demais entes, 

para, respeitando os princípios federativos, dar unidade ao desenvolvimento da 

educação e corrigir distorções que geram desigualdades (BRASIL, 2007c).  

Camini (2010) concorda com essas proposições ao afirmar que os 

movimentos desencadeados no âmbito do PDE ensaiam um trabalho colaborativo 

entre as instâncias governamentais, caracterizado como uma revisão da postura da 

União ao assumir maiores compromissos, inclusive financeiros, diante dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios na implementação de políticas de melhoria da 

qualidade da educação. A articulação do MEC diretamente com os estados e 

municípios foi colocada pela autora como aspecto relevante, principalmente com 

relação à distribuição dos recursos, visto que não sofre mais a interferência de 
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fatores político-partidários ou intermediação de empresas de assessoria que 

orientavam a demanda e ficavam com parte significativa dos recursos.  

Luce e Farenzena (2007) concebem essa relação entre os entes federados a 

partir do PDE como uma descentralização convergente, no sentido de que as ações 

entre estes e o MEC se agregam em torno de diretrizes gerais previamente 

estabelecidas, o que pressupõe uma rigorosa responsabilização das partes 

envolvidas. Conforme as autoras, pode ser entendida também como uma 

descentralização monitorada, primeiro porque exige um planejamento, no caso, o 

Plano de Ações Articuladas (PAR). Depois, pela existência de um índice, o IDEB, 

que será utilizado para a avaliação das ações implementadas. 

Podemos afirmar, por conseguinte, que existem avanços e retrocessos do 

ponto de vista das relações intergovernamentais no âmbito do PDE. Camini (2010) 

levanta algumas hipóteses com relação à estratégia de envolvimento dos municípios 

e estados numa política nacional baseada em diretrizes já estabelecidas. Uma delas 

é de que esta pode assumir a forma de uma democracia induzida ou consentida, em 

que a União formula a política a ser assumida e implementada em colaboração com 

as demais instâncias, propondo, inclusive, sua forma de organização local. Outra 

hipótese é a de que as diretrizes definidas pela União, assumidas e executadas de 

forma compartilhada e descentralizada por todas as instâncias, podem provocar uma 

homogeneização da gestão, na medida em que se aplicam, por meio de ações e 

programas generalizados, os mesmos padrões e normas para todo o país, 

desconsiderando sua diversidade regional, estadual e municipal. Tais práticas 

podem implicar também a fragilização da autonomia dos entes federados, uma vez 

que o acesso a recursos e assistência ficou condicionado à adesão destes às 

políticas postas pelo nível central. 

Como se percebe, a política delineada no PDE traz inovações do ponto de 

vista das relações entre os entes federados, bem como limitações que suscitam 

críticas por parte de educadores e organizações que estão historicamente engajadas 

no debate acerca das questões educacionais no Brasil. Nesse cenário de consensos 

e divergências, a política educacional do PDE vem se consolidando por meio da 

adesão dos estados, Distrito Federal e municípios ao Plano de Metas, que 

demandou a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), o qual passaremos a 

analisar.  
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3.4 O PAR como articulador do planejamento educacional em diferentes 

instâncias 

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é definido nos documentos orientadores 

fornecidos pelo MEC aos municípios como de caráter plurianual, abrangendo quatro 

dimensões: Gestão Educacional, Formação de Professores e dos Profissionais de 

Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e Avaliação e Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos (BRASIL, 2007c). O Decreto 6.094/2007, em seu Art. 9°, 

esclarece que “[...] o PAR é um conjunto articulado de ações, apoiado técnica e 

financeiramente pelo MEC, que visa o cumprimento das metas e a observância de 

suas diretrizes” (BRASIL, 2007b).  

A elaboração do PAR parte de um diagnóstico da realidade local e sua 

execução prevê um contínuo monitoramento, concebido como uma atividade 

gerencial que permite controlar e avaliar as ações previstas no plano. O PAR 

também visa organizar a cooperação dos diversos atores, por meio do regime de 

colaboração, e suas ações têm como foco a melhoria da qualidade educacional a 

ser acompanhada por indicadores de desempenho medidos pela avaliação do IDEB. 

Portanto, essas características indicam que o PAR está fundado em uma concepção 

estratégica de planejamento, modelo que dá suporte à gestão pública gerencial 

brasileira desde a década de 1990.   

  O PAR pode ser definido como um contrato de gestão, um dos elementos 

estratégicos introduzidos para a reforma do aparelho administrativo do Estado, 

discutida no capítulo anterior. Para dar suporte a esse modelo de gestão, os 

contratos foram regulamentados por meio do Art. 37, § 8º, da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988). Os contratos de gestão, no âmbito da administração 

pública, não preservam as características intrínsecas da teoria geral do contrato, 

conforme explica Oliveira (2007). Nesse contexto, passam a ser entendidos como 

vontades anunciadas pelas partes, buscando atingir a um fim comum. Portanto, 

expressam a ideia de cooperação e colaboração de interesses, e não de 

contraposição, como é comum na qualificação do acordo como um contrato.  

Nessa direção, o autor ressalta que o contrato apenas instrumentaliza 

parcerias, constituindo um acordo operacional organizatório, que tem por objeto a 

fixação de metas de desempenho para órgãos ou entidades administrativas. Por 

buscar interesses comuns, o contrato apenas separa as partes em prestações 
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diversas onde, de um lado, fica acordado o cumprimento de metas e programas 

estipulados e, do outro, em contrapartida, o poder público concede benefícios 

estatais, que podem ser na forma de recursos públicos. 

Para dinamizar a elaboração do PAR, o MEC assumiu o compromisso de 

enviar aos entes federados equipes técnicas para prestar assistência na elaboração 

dos diagnósticos da educação básica dos sistemas locais. O diagnóstico consiste 

em uma das fases mais importantes do planejamento estratégico, na medida em que 

permite realizar uma análise da situação atual para, então, desenvolver ações com 

vistas a uma situação tida como ideal ou mais próxima à desejada.  

Nesse sentido, a aplicação do instrumento de campo para diagnóstico da 

situação educacional local é a etapa que antecede à elaboração do PAR, norteando 

a escolha das ações e subações que deverão interferir nos problemas detectados. 

Ambas as etapas, diagnóstico da situação educacional e elaboração do plano, 

devem ter caráter participativo e serem realizadas pelo Comitê Gestor Local. Essa 

equipe técnica deve ser formada por representações dos vários segmentos que 

compõem a rede local de ensino29 (BRASIL, 2008a).  

Na perspectiva do MEC, o PAR se apresenta como uma proposta 

democrática, uma vez que pressupõe a participação de gestores, educadores e 

comunidade em sua elaboração. Essa participação, que no caso do PAR é 

representativa, é contemplada na concepção estratégica de planejamento como 

elemento legitimador do plano. Ressalta-se, porém, a restrição dessa participação, 

na medida em que o poder de decisão desse grupo de pessoas fica limitado à 

escolha das ações disponíveis no Módulo PAR colocado no SIMEC, sem 

possibilidade de alterações. Portanto, a participação fica condicionada à observância 

dos critérios preestabelecidos pelo MEC ao conceber a política, que se dá 

fundamentada em uma concepção de planejamento em que a participação efetiva 

dos atores locais não é contemplada em todas as etapas.    

 Para subsidiar o diagnóstico, o MEC disponibilizou informações pré-

qualificadas sobre cada rede de ensino que aderiu ao Plano de Metas. Essas 

informações consistem em doze tabelas com Indicadores Demográficos 

                                                           
29

 Dirigente Municipal de Educação; Técnicos da secretaria municipal de educação; Representante 
dos diretores de escola; Representante dos professores da zona urbana; Representante dos 
professores da zona rural; Representante dos coordenadores ou supervisores escolares; 
Representante do quadro técnico-administrativo das escolas; Representante dos conselhos 
escolares; Representante do Conselho Municipal de Educação, quando houver (BRASIL, 2008a). 
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Educacionais (IDE), que visam proporcionar à equipe local um conhecimento mais 

aprofundado acerca do perfil da população e da própria rede. De posse desses 

dados, as equipes procederam à aplicação do instrumento de campo, tendo por 

objetivo promover uma análise compartilhada da situação educacional na rede, 

colhendo informações quantitativas e qualitativas (BRASIL, 2008a).  

O instrumento de campo para diagnóstico está estruturado em quatro grandes 

dimensões compostas por áreas de atuação e com indicadores específicos. Ao 

realizar o diagnóstico, cada rede de ensino obtém uma pontuação nos indicadores 

propostos nesse instrumento que correspondem a quatro níveis:  

 
Critério de pontuação 4: a descrição aponta para uma situação 
positiva, ou seja, para aquele indicador não serão necessárias ações 
imediatas.  
Critério de pontuação 3: a descrição aponta para uma situação 
satisfatória, com mais aspectos positivos que negativos, ou seja, o 
Município desenvolve, parcialmente, ações que favorecem o 
desempenho do indicador.  
Critério de pontuação 2: a descrição aponta para uma situação 
insuficiente, com mais aspectos negativos do que positivos; serão 
necessárias ações imediatas e estas poderão contar com o apoio 
técnico e/ou financeiro do MEC.  
Critério de pontuação 1: a descrição aponta para uma situação 
crítica, de forma que não existem aspectos positivos, apenas 
negativos ou inexistentes. Serão necessárias ações imediatas e 
estas poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC 
(BRASIL, 2008a, p. 10). 

 
 

 Para cada indicador que obteve pontuação 2 ou 1, o MEC apresenta uma 

ação a ser cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle (SIMEC). O SIMEC é o sistema em que o MEC disponibilizou o Módulo 

PAR Plano de Metas, a partir do qual podem ser acessadas as ações e subações 

destinadas a atender as quatro dimensões que compõem o PAR. Cada ação 

escolhida em consenso como sendo a que melhor atende à realidade engloba um 

conjunto de subações que, no entendimento do Ministério, podem contribuir para 

implementar essa ação e melhorar o indicador que se apresenta crítico ou 

insuficiente (BRASIL, 2008a).  

Conforme o documento “Orientações Gerais para Elaboração do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) dos Municípios” (BRASIL, 2009a), existem três formas de 

execução das subações. Nas executadas pelo município, a responsabilidade é da 

Secretaria Municipal de Educação, sem a participação do MEC; nas de assistência 
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técnica do MEC, este se compromete a oferecer um apoio técnico para a realização 

da subação, disponibilizando recursos materiais ou vagas para formação; e, nas de 

assistência financeira do MEC, este transfere recursos financeiros para que a SME 

realize a subação. As subações de assistência técnica e financeira do MEC exigem 

algum tipo de contrapartida dos municípios. Tendo em vista todas essas 

prerrogativas e os diagnósticos como base, cada estado e município brasileiro 

elaborou seu PAR, definindo, supostamente, as medidas mais apropriadas para a 

gestão de seus sistemas educacionais (BRASIL, 2009a).  

 Levando em conta que o PAR pode contribuir para a construção de uma 

cultura de planejamento nos municípios, é necessário destacar, por outro lado, a 

restrição da autonomia das unidades subnacionais que a adesão ao plano acarreta. 

Ao aderir ao PAR, estados e municípios ficam sujeitos à proposta padronizada do 

MEC, somente sendo possível escolher entre as ações e subações predefinidas 

aquelas que consideram mais próximas de sua realidade. Ademais, pelas limitações 

técnicas e financeiras da maioria dos municípios, estes tendem a selecionar ações 

que são de assistência do MEC, resultando na implementação das ações que são 

prioritárias para o próprio Ministério, em detrimento das reais necessidades locais. 

Cabe destacar que, na primeira edição do PAR (2007-2011), apenas os 

indicadores com pontuação 1 e 2 puderam receber assistência técnica e financeira 

do MEC. Este, por sua vez, prioriza o financiamento de ações de infraestrutura, 

ficando as questões pedagógicas a cargo das diferentes capacidades financeiras e 

administrativas dos municípios, que são, em sua maioria, limitadas.  

Enquanto ferramenta executiva do governo central, Fonseca e Albuquerque 

(2012) percebem o PAR como parte da estratégia de descentralização que levou o 

MEC a disseminar programas de gestão educacional fundamentados no modelo 

gerencial. Nessa perspectiva, a intenção do MEC é fortalecer a política de apoio 

técnico e financeiro aos entes federados, sob o desígnio constitucional do regime de 

colaboração, buscando superar a desarticulação vigente entre os sistemas de 

ensino.  

Com a intenção de analisar até que ponto esses objetivos vêm sendo 

alcançados, foram realizadas algumas pesquisas de avaliação da implementação do 

primeiro ciclo do PAR. Os resultados divulgados têm possibilitado a detecção de 

avanços e limites na execução das ações.   
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No que se refere à pesquisa “Gestão das políticas educacionais no Brasil e 

seus mecanismos de centralização e descentralização: o desafio do PAR”30 

(FONSECA; ALBUQUERQUE, 2012), as investigações apontam que, em grande 

parte dos municípios pesquisados, o planejamento tem sido reduzido à dimensão 

técnica de preenchimento de dados e formulários, circunscrito a técnicos da 

Secretaria de Educação. Entende-se que a baixa capacidade administrativa dos 

municípios dificulta a condução do PAR, e a redução à condição técnica tem 

empobrecido sua execução e esvaziado sua dimensão política.  

Outros limites da execução do PAR nos municípios pesquisados foram 

apresentados por Fonseca e Albuquerque (2012) como parte dos resultados da 

referida pesquisa: insuficiência e despreparo de pessoas para atuarem nas 

Secretarias de Educação; carência de recursos financeiros e materiais, assim como 

falta de infraestrutura para o apoio técnico às escolas; pouca interlocução entre as 

escolas e a secretaria, bem como entre a prefeitura e as universidades capazes de 

oferecer apoio técnico aos municípios; burocracia rígida, excesso de exigências do 

MEC quanto aos procedimentos que os municípios precisam realizar; falta de 

flexibilidade do plano para que os municípios possam retirar ou introduzir ações 

durante os quatro anos de execução para atender às situações não previstas; 

tratamento diferenciado do MEC para com os municípios; a urgência para iniciar o 

processo e, por conseguinte, o prazo curto para elaboração do PAR não resultou em 

um bom diagnóstico da realidade local. 

Essas limitações, dentre outras detectadas, concorrem para um dos principais 

achados de outra pesquisa31, apresentada por Farenzena et al. (2012), que 

evidenciou o alto percentual de ações não concluídas nos municípios analisados e 

que foram se acumulando de um ciclo para outro. Os dados mostram que, do 

primeiro semestre de 2008 ao primeiro semestre de 2010, houve um movimento 

progressivo na execução das ações, com crescimento do número das que se 

apresentavam em andamento. No entanto, as ações não iniciadas predominaram, 

variando as proporções, evidenciando uma acentuada morosidade no processo de 

execução em decorrência de fragilidades do MEC e das administrações locais. 

                                                           
30

 Pesquisa coordenada pela professora Marília Fonseca, executada no período 2009-2011. 
Participaram da investigação professores e alunos das universidades: UnB, UFES, UFV, Unimontes, 
UFBA, UCDB, UFMS, UEMS e UEMA, apresentada por Fonseca e Albuquerque (2012). 
31

 Resultados da Pesquisa de avaliação da implementação de planos de ações articuladas (PAR) 
numa amostra de 95 municípios dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, no período de 2008 a 2010, apresentados por Farenzena et al. (2012).  
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Com isso, podemos dizer que as adesões à nova política são 
imperfeitas de ambas as partes: os entes resignificam as ações 
previstas sob sua responsabilidade, podem não cumprir ou cumprir 
parcialmente o que registraram nos planos, e há uma série de 
motivos para isso; no MEC, as adesões também são imperfeitas, por 
tudo quanto envolve a concepção e a efetiva disponibilização de 
ações por diferentes órgãos e suas subdivisões (FARENZENA et al., 
2012, p. 163).  
 
 

 Apesar dessas limitações, o PAR pode ser considerado um instrumento 

inovador, capaz de introduzir uma nova dinâmica organizacional nas Secretarias de 

Educação e nas escolas. Embora concebido centralmente, busca ensaiar um regime 

de colaboração entre as unidades federativas. No contexto específico deste 

trabalho, analisam-se as possibilidades do PAR contribuir na consolidação da gestão 

democrática das escolas, quando, no âmbito da dimensão de Gestão Educacional, 

orienta a definição de diretrizes pedagógicas para subsidiá-las na elaboração ou 

revisão do projeto político-pedagógico.  

 

3.4.1 O PAR como articulador do Projeto Político-Pedagógico da escola 

  

O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi estruturado a partir de quatro grandes 

dimensões, a saber: Gestão Educacional, Formação de Professores e de 

Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e Avaliação e 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Essas dimensões são compostas por 

áreas de atuação, sendo que cada área apresenta indicadores específicos a serem 

analisados para compor o diagnóstico da situação educacional local.  

Desde sua implantação em 2007, o PAR teve alterações em sua estrutura, 

porém, em sua versão inicial, analisada neste trabalho, a dimensão 1, Gestão 

Educacional, foi composta de 5 áreas e 20 indicadores. A área 1 dessa dimensão, 

Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, por 

meio do seu Indicador 4: Existência de Projeto Pedagógico nas escolas e grau de 

participação dos professores e do Conselho Escolar na elaboração dos mesmos; de 

orientação da Secretaria Municipal de Educação, e de consideração das 

especificidades de cada escola, orienta o diagnóstico dos sistemas locais quanto à 
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existência de projeto político-pedagógico nas escolas e as condições de sua 

elaboração. A pontuação 1 nesse indicador refere-se à situação de que as escolas 

não possuem PPP e não recebem apoio da Secretaria Municipal de Educação para 

sua elaboração. A pontuação 2 concerne ao fato de que as escolas possuem um 

PPP padrão para toda a rede, tendo sido elaborado diretamente pela SME.  

Com base nesse indicador, o PAR busca oferecer os subsídios para que as 

escolas planejem suas ações, apresentando sete opções de subações que podem 

ser parcial ou totalmente escolhidas para promover a implantação do PPP na rede, 

considerando as particularidades de cada estabelecimento de ensino. Por meio 

dessas subações, cabe à Secretaria Municipal de Educação definir as diretrizes 

pedagógicas para subsidiar as escolas nesse processo, podendo solicitar a 

assistência técnica do MEC para qualificar os professores que serão multiplicadores 

da formação da equipe escolar que conduzirá a elaboração e implementação do 

PPP. 

O projeto político-pedagógico está relacionado à concepção de planejamento 

participativo, que se insere em uma perspectiva de gestão democrática. A LDB 

9.394/96, em seu Art. 12, dispõe sobre a incumbência que todos os 

estabelecimentos de ensino têm de elaborar e executar sua proposta pedagógica. O 

Art. 14 dessa mesma lei determina que os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme alguns princípios, dentre eles, a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola (BRASIL, 

1996).  

Conforme Lück (2009), o que a lei define como proposta pedagógica e projeto 

pedagógico são diferenciações de nomenclatura do que os sistemas de ensino 

costumam denominar projeto político pedagógico. Para a autora, 

independentemente da nomenclatura, são equivalentes naquilo que representam e 

não apresentam diferenciação naquilo que explicitam. Essas várias denominações 

designam o mesmo sentido de estabelecer uma visão de conjunto e direção ao 

processo pedagógico intencional a ser promovido na escola, mediante a participação 

de toda a comunidade escolar. 

A gestão democrática é um princípio destacado na Constituição de 1988 que, 

conforme Veiga (1995), abrange as dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira. Exige uma compreensão profunda dos problemas impostos pela prática 
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pedagógica, visando fomentar a participação dos diferentes segmentos da escola 

nas decisões e ações nela desenvolvidas e superar o autoritarismo e individualismo 

historicamente presentes na administração escolar. Para Garcia e Queiroz (2009), a 

gestão democrática da escola tem a construção do projeto político-pedagógico como 

uma de suas estratégias centrais. No entendimento dessas autoras, essa construção 

precisa ser fundamentada na participação da comunidade escolar, para que o 

projeto dela resultante revele os anseios e o ideal de homem, de educação e de 

sociedade que se deseja concretizar. 

Bordenave (1983) define participação como uma vivência coletiva que se 

aprende na práxis grupal. Trata-se de uma prática que não se reduz à ocupação de 

espaços físicos, mas pressupõe a inclusão de todos os envolvidos em um espaço 

coletivo de discussão, onde se expressem diferentes pensamentos, 

questionamentos, anseios etc.  Assim sendo, é preciso atentar para o tipo de 

participação que os processos coletivos desenvolvidos no âmbito escolar têm 

suscitado e se esta tem contribuído para promover uma convergência de propósitos 

e ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Essa convergência, por sua 

vez, somente pode se efetivar mediante a adoção de uma sistemática de 

planejamento das ações educacionais em todos os segmentos da escola, 

organizando, dando sentido e unidade ao trabalho.  

Gadotti (2012) destaca que a escola está inserida em uma sociedade que tem 

a diversidade e a multiculturalidade como marcas, onde é crescente a reivindicação 

por participação e autonomia como elementos de contraposição a toda forma de 

uniformização, buscando a afirmação de singularidades. Não existem duas escolas 

iguais, daí a necessidade de projetos pedagógicos desenvolvidos a partir das 

peculiaridades de cada instituição de ensino.  

Nesse sentido, Silva (2010) defende que o projeto político-pedagógico 

contemple contributos fundamentais para a melhoria da escola e do processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que permite fundamentar o processo de tomada de 

decisões com base na análise da realidade escolar; refletir e definir coletivamente os 

objetivos das atividades de ensino e de gestão da escola; projetar as 

potencialidades da escola frente às demandas sociais; fazer a previsão e a provisão 

dos recursos diversos; organizar e articular as ações educativas; otimizar o tempo e 

o espaço pedagógico; organizar o trabalho coletivo; explicitar princípios, diretrizes e 

procedimentos do trabalho docente que assegurem a articulação das atividades 
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escolares; expressar os vínculos entre o posicionamento político-filosófico, 

pedagógico e profissional na gestão escolar; enfim, projetar os caminhos da escola, 

entre tantos outros. Nessa direção, o PPP pode ser visto em uma perspectiva de 

conquista de autonomia escolar, na medida em que permite a esta gerir-se e 

orientar-se com base nas regras e compromissos assumidos coletivamente.  

Entendemos que, no âmbito do PAR, o direcionamento dado para que as 

escolas elaborem ou reelaborem suas propostas pedagógicas está pautado na 

concepção estratégica que orienta a política educacional na atualidade, em que os 

critérios técnicos e operacionais se sobrepõem à dimensão política e estão 

vinculados a tomadas de decisões centralizadas.  

No entanto, cabe salientar que a implementação das ações do PAR 

pressupõe o confronto entre os princípios norteadores da política educacional 

vigente e os referenciais, visão de mundo, crenças e valores que permeiam a cultura 

local. Nesse processo, o contexto local pode se alinhar à realidade mais ampla ou 

pode divergir desta e levar a uma ressignificação das ações e da maneira como são 

implementadas. Desse modo, mesmo seguindo diretrizes comuns, definidas em 

âmbito nacional, os atores locais são orientados por lógicas de ação distintas que 

determinam como se darão os processos suscitados pela construção do PPP. Nessa 

perspectiva, passaremos a analisar os condicionantes da implementação de ações 

do PAR no município de Acari/RN, referentes ao indicador escolhido, buscando 

evidenciar de que forma as diretrizes do plano foram assimiladas e executadas pelas 

equipes locais.  
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4 O PAR DE ACARI/RN (2007-2011) E A ARTICULAÇÃO PARA O 

PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS 

  
 

 Este capítulo tem o propósito de apresentar as análises dos dados obtidos por 

meio de entrevistas realizadas com gestores e coordenadores pedagógicos da rede 

municipal de Acari/RN. Busca-se compreender como se deu a relação do Ministério 

da Educação (MEC) com o município, por meio do Plano de Ações Articuladas 

(PAR) e como, a partir deste, a Secretaria de Educação (SEMEC) articulou-se com 

as escolas para orientá-las quanto ao seu planejamento, tendo em vista a 

necessidade destas de reelaborar seu projeto político-pedagógico.  

As entrevistas foram realizadas no segundo semestre do ano de 2015, com 

gestores e coordenadores pedagógicos da secretaria e de duas escolas, do total de 

cinco escolas urbanas existentes na rede. Dos sete entrevistados, quatro integraram 

o grupo local que elaborou o diagnóstico do PAR 2007-2011. As entrevistas 

seguiram um roteiro prévio, contemplando aspectos como a relação do MEC com o 

município por meio do PAR, a importância do planejamento para a gestão da escola, 

a orientação e acompanhamento da SEMEC em relação ao planejamento das 

escolas, as dificuldades na elaboração e implementação do projeto político-

pedagógico, dentre outros.  

No tocante ao perfil dos entrevistados, todos os colaboradores são do sexo 

feminino, sendo quatro gestoras e três coordenadoras pedagógicas. Os sujeitos 

estão na faixa etária de 41 a 63 anos e seis são servidoras efetivas, apresentando 

tempo de trabalho superior a 15 anos na rede municipal, contando com uma 

servidora da rede estadual que ficou cedida ao município enquanto atuou na 

SEMEC. Atualmente, nenhuma das gestoras entrevistadas exerce mais a função de 

gestão, uma encontra-se aposentada e as demais atuam como professoras ou 

supervisoras pedagógicas. Quanto às coordenadoras entrevistadas, uma permanece 

exercendo essa função na mesma escola, outra assumiu a gestão de uma escola da 

rede estadual, enquanto que a terceira integra atualmente o quadro da Secretaria de 

Educação.  

Em relação à escolarização, todas possuem graduação e pós-graduação lato 

sensu (especialização), sendo uma licenciada em História com especialização em 

História do Nordeste, uma licenciada em Letras com especialização em Língua 
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Materna e as demais são pedagogas com especializações relacionadas à área em 

que atuavam ou atuam (três especialistas em Gestão Escolar, uma em Coordenação 

Pedagógica e uma em Psicopedagogia).   

Sobre a jornada de trabalho das entrevistadas, quatro possuem dois vínculos, 

um na rede estadual e outro na rede municipal, totalizando 60 horas semanais, 

porém apenas uma permanece atuando nas duas redes, visto que duas encontram-

se aposentadas da rede estadual, tendo apenas um vínculo ativo de 30 horas no 

município e uma está cedida ao estado, exercendo suas funções integralmente 

nessa rede como gestora de uma escola.   

 

4.1 Caracterização do município de Acari/RN 

 

 

Para caracterizar o município de Acari nos seus mais diversos aspectos, 

recorremos ao banco de dados da pesquisa “Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas: um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte, do Pará e de Minas 

Gerais, no período de 2007 a 2011”, à qual este trabalho se integra. Buscamos 

ainda dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Plano 

Municipal de Educação de Acari 2015-2025, que contempla em sua parte 

introdutória uma série de aspectos relevantes acerca da criação e desenvolvimento 

do município, bem como do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  

Com base nesses documentos, constatamos que o município de Acari insere-

se na microrregião do Seridó Oriental, na mesorregião Central Potiguar, do estado 

do Rio Grande do Norte. Com uma área de 611,96 km² e altitude de 270 metros 

acima do nível do mar, está localizado a 201 km da capital do estado – Natal. 

A povoação do município de Acari, inicialmente habitado pelos índios cariris, 

teve início no século XVIII (aproximadamente 1718), quando os novos povoadores 

chegaram e implantaram as primeiras fazendas para criação de gado na ribeira do 

Rio Acauã. Em 1737, o local contava com um pequeno ponto de apoio logístico aos 

viajantes, denominado “A Pousada”, situado às margens do “Poço do Felipe”, no Rio 

Acauã, lugar onde viajantes e nativos pescavam um peixe chamado Acaraí, o que 

originou o nome do lugar.  
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O fundador do povoado onde atualmente está localizada a cidade, o 

Sargento-Mor Manuel Esteves de Andrade, se estabeleceu na fazenda Picos por 

volta de 1735 e, em 1737, obteve permissão do Bispo de Olinda para erguer a 

capela, consagrada a Nossa Senhora da Guia, considerada a mais antiga do Seridó. 

A capela tornou-se matriz com a criação da paróquia do Acari, em 13 de março de 

1835, sendo posteriormente dedicada a Nossa Senhora do Rosário, quando ocorreu 

a fundação da nova Matriz em 1863.  

A religiosidade é uma característica marcante do povo acariense, como 

acontece em grande parte dos municípios do Seridó e do estado. Em consequência, 

no mês de agosto acontece o maior evento religioso de Acari, a festa da padroeira 

Nossa Senhora da Guia. O evento é considerado um ponto alto do turismo local, 

juntamente com outros que se agregam à comunidade e atraem visitantes: 

Cavalgada da Ribeira da Acauã, Festival de Pescado do Seridó, São João na Praça, 

Pega de Boi no Mato e Corrida Rústica Prata da Casa. 

 A criação do município de Acari se deu por meio de Resolução do Governo, 

no dia 11 de abril de 1835, quando se efetivou sua emancipação do município de 

Caicó. Posteriormente, foi elevado à condição de cidade pela Lei Estadual n. 119, de 

15 de agosto de 1898. É a segunda cidade mais antiga do Seridó, sendo Caicó a 

primeira da região.  

Acari também tem o título de cidade mais limpa do Brasil, qualidade que vem 

desde 1835, quando foi decretado o 1º código de postura do município, que obrigava 

aos seus moradores, a cada dois anos, reformarem as frentes de suas casas e 

manter também as calçadas limpas e pintadas. O não cumprimento dessa 

determinação acarretava aos moradores uma multa de 200 réis.  

Além de contar com três bibliotecas públicas, o município tem ainda o Museu 

Histórico do Sertanejo, construído em 1887 para abrigar a força pública, a cadeia e a 

intendência de Acari. O prédio de estilo neoclássico também foi palco de bailes 

românticos e das primeiras sessões de cinema da cidade. Parte integrante da 

paisagem e da memória afetiva acariense, o prédio foi tombado em 1964 e 

restaurado em 1980, transformando-se em museu em 1990. Desde então, divulga a 

história das duas principais fontes econômicas do município no passado: a criação 

de gado e o cultivo do algodão. 

Quanto à formação vegetal, no município predomina a Caatinga, tipo de 

vegetação que cobre cerca de 80% do semiárido norte-rio-grandense. Segundo o 
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Plano Nacional de Combate a Desertificação (PNCD), o município de Acari está 

inserido em área susceptível à desertificação32 em categoria Muito Grave. Encontra-

se abastecido pelos açudes públicos Acari (285.000m3) e Gargalheiras, 

(40.000.000m3), que fornecem água para a sede e seu entorno.  

Apesar de a região enfrentar períodos de longa estiagem, quando seu nível 

de água cai drasticamente, o açude Gargalheiras foi eleito a terceira maravilha do 

Rio Grande do Norte, atraindo visitantes que podem apreciar a beleza natural da 

região, realizar passeios de barco, além de degustar a culinária local, na qual se 

destacam a linguiça de camarão e o peixe de água doce preparado no leite de coco. 

De acordo com os dados do IBGE levantados no censo 2010, a população de 

Acari é de 11.035 habitantes, tendo apresentado em relação ao último censo um 

aumento da concentração da população na zona urbana, bem como o crescimento 

da população idosa no município. Conta com 2.266 famílias registradas no Cadastro 

Único do governo federal, das quais 1.303 são beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, o que equivale a 57,50% do total de cadastrados.    

Conforme estudo recentemente divulgado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

201333, entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 

que era economicamente ativa passou de 63,11% em 2000 para 51,28% em 2010. 

Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (percentual da população 

economicamente ativa que estava desocupada) passou de 10,49% em 2000 para 

3,16% em 2010. Os dados do PNUD demonstram também que a renda per capita 

média de Acari cresceu 128,35% nas últimas duas décadas, caindo o percentual de 

pessoas pobres e extremamente pobres nesse período. O município também vem 

conseguindo diminuir a desigualdade de renda em relação ao ano de 1991. Esse 

nível de desigualdade é calculado pelo Índice Gini34, como pode ser confirmado na 

tabela a seguir:  

 

                                                           
32

 O PNCD define desertificação como a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e 
subsumidas secas, resultantes de fatores diversos, tais como as variações climáticas e as atividades 
humanas. 
33

 O referido Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 
IDHM – de 5.565 municípios brasileiros, além de mais de 180 indicadores de população, educação, 
habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos 
de 1991, 2000 e 2010. 
34

 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre 
os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos (PNUD/BRASIL, 2013). 
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Tabela 01 – Renda, pobreza e desigualdade no município de Acari/RN no período 
de 1991 a 2010 

Anos Renda per capta 

(em R$) 

% de extremamente 

pobres 

% de pobres Índice de Gini 

1991 179,82 30,86 61,71 0,53 

2000 258,99 13,28 37,48 0,47 

2010 410,61 5,18 20,79 0,49 

Fonte: PNUD/BRASIL. 

 

Para atender a população de baixa renda, além dos programas do governo 

federal, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a rede 

de assistência social do município desenvolve programas e atendimentos no âmbito 

dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Programa de Atenção 

Integral à Família (PNAIF). 

A produção econômica do município alcança, segundo o IBGE, um Produto 

Interno Bruto (PIB) de R$ 60,7 milhões, tendo sua economia baseada no setor de 

serviços, produção agropecuária, comércio e agricultura familiar. Os dados 

demonstram que tem crescido a dependência em relação ao Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), uma vez que caiu a capacidade do município de gerar 

receitas próprias. As despesas com educação, saúde, administração, urbanismo e 

assistência social foram responsáveis por 90,78% das despesas municipais, 

conforme dados do último censo.  

Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) demonstram 

que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)35 de Acari cresceu nas 

últimas duas décadas, apresentando um índice de 0,679 em 2010, o que situa o 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). 

A dimensão que mais contribui para esse índice no município é a Longevidade, com 

índice de 0,779, seguida de Educação, com índice de 0,634, e de Renda, com índice 

de 0,633, como pode ser confirmado na tabela a seguir: 

 

                                                           
35

 Medida de desenvolvimento que reúne três requisitos: a oportunidade de se levar uma vida longa e 
saudável (saúde), ter acesso ao conhecimento (educação) e poder desfrutar de um padrão de vida 
digno (renda). O IDHM é representado por um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 
1, maior o desenvolvimento humano de um município. Faixas de Desenvolvimento Humano: Muito 
Alto 0,800 – 1.000; Alto 0,700 – 0,799; Médio 0,600 – 0,699; Baixo 0,500 - 0,599 e Muito Baixo 0,000 
– 0,499 (PNUD/BRASIL, 2013). 
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Tabela 02 – IDHM de Acari/RN em relação aos componentes renda, longevidade e 
educação no período de 1991 a 2010 

Anos IDHM 

observado 

Componente 

 Renda 

Componente 

Longevidade 

Componente 

Educação 

1991 0,430 0,500 0,643 0,247 

2000 0,557 0,559 0,728 0,425 

2010 0,679 0,633 0,779 0,634 

Fonte: PNUD/BRASIL. 

 

A literatura, em geral, admite a existência de uma inter-relação entre a 

educação e os níveis de desenvolvimento de um determinado lugar. Dessa forma, o 

crescimento educacional pode permitir avanços no desenvolvimento, assim como 

este pode provocar avanços no nível educacional da população. Mesmo não sendo 

possível afirmar, no âmbito deste estudo, a existência de uma relação entre esses 

fatores no município, é fato que o crescimento do IDHM e o crescimento educacional 

em Acari se apresentam simultâneos, conforme pode ser observado a seguir o 

avanço do componente Educação. 

 

Tabela 03 – Crescimento do componente Educação do IDHM de Acari/RN no 
período de 1991 a 2010 

Aspectos observados 1991 2000 2010 

IDHM Educação 
 

0,247 0,425 0,634 

% de 18 anos ou mais com ensino 
fundamental completo 

20,73 29,87 42,32 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 
 

51,12 88,50 100,00 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos 
finais do ensino fundamental 

33,51 63,99 93,28 

% de 15 a 17 anos com ensino 
fundamental completo 

14,22 38,72 69,31 

% de 18 a 20 anos com ensino médio 
completo 

9,32 11,15 47,76 

Fonte: PNUD/BRASIL. 

 

Os dados do PNUD dão conta de que, de 1991 a 2010, o IDHM do município 

passou de 0,430, em 1991, para 0,679, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade 

Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica uma taxa de crescimento 

de 57,91% para o município e 47% para a UF e uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 56,32% para o município e 53,85% para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
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(com crescimento de 0,387), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua 

vez, a dimensão cujo índice mais aumentou em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. Conforme apontam 

os dados, o município de Acari apresenta um desenvolvimento humano acima da 

média observada no estado do Rio Grande do Norte, bem como taxas superiores de 

crescimento dos índices. 

O atendimento educacional da população acariense na rede municipal se dá 

por meio de cinco escolas e uma creche urbanas, além do Centro Municipal de 

Ensino Rural (CEMERA), composto por nove unidades escolares localizadas na 

zona rural. O quadro, a seguir mostra como o ensino municipal está organizado, de 

acordo com as modalidades que cada escola oferece: 

 

Quadro 03 – Estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e respectivas 
modalidades 

Nome do estabelecimento Modalidade de ensino 

Escola Municipal Cipriano Santa Rosa Educação Infantil (creche e pré-escola); Ensino 

Fundamental (1º ao 3º ano); EJA 

Escola Municipal Profa. Porfíria Pires Educação Infantil (Nível IV e V); Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano); EJA 

Escola Municipal Cantídia Auda Pires Educação Infantil (Nível IV e V); Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano); EJA 

Escola Municipal Profa. Terezinha de 

Lourdes Galvão 

Educação Infantil (Nível IV e V); Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) 

Creche Municipal Maria de Fátima de 

Araújo 

Creche (Nível II e Nível III) 

Escola Municipal Major Hortêncio de 

Brito 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); EJA 

CEMERA (Centro Municipal de Ensino 

Rural) 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA 

Fonte: PME Acari 2015 – 2025. 

 

De posse dessas informações, entende-se que essa caracterização do 

município de Acari proporciona uma visão geral do seu desenvolvimento, em 

especial quanto aos aspectos educacionais, o que é importante para a análise e 

compreensão dos dados coletados para as finalidades deste estudo. Nesse sentido, 

adentra-se na particularidade do planejamento educacional do município no período 
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de 2007 a 2011, que se deu por meio do Plano Municipal de Educação (PME), Plano 

Estratégico da Secretaria (PES), Plano de Ações Articuladas (PAR) e Projeto 

Político-Pedagógico das escolas, sendo os dois últimos foco de nossa análise nos 

blocos que seguem. 

 

4.2 Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) de Acari/RN: a relação 
entre o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (SEMEC) e as escolas da rede  
 

 

Como parte da política nacional de educação do governo Lula, os municípios 

brasileiros, ao aderirem ao Plano de Metas, assumiram o compromisso de promover 

a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de competência, 

expressa pelo cumprimento de meta de evolução do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), conforme preconiza o Art. 5° do Decreto 6.094/2007. Essa 

competência passou a ser monitorada e gerenciada por três órgãos estatais que, 

segundo Sousa (2014), são presença constante no cotidiano das secretarias de 

educação, a saber: o Ministério da Educação (MEC), responsável por construir e 

monitorar políticas e programas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), encarregado do financiamento, e o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (INEP), incumbido de realizar a regulação por meio de 

sistemas de avaliação. Conforme o autor, esses organismos exercem inúmeras 

funções, articulando-se com os municípios para fazer chamada a adesões, cobrar 

prazos, exercer controle sobre a execução das políticas e avaliar e exigir revisões de 

planejamento por meio das plataformas concedidas pelo MEC aos municípios e 

estados.  

A adesão ao Plano de Metas gerou a necessidade de os municípios 

operacionalizarem as ações para atender ao compromisso assumido com a União, 

direcionando sua gestão conforme as orientações do MEC por meio do PAR. No 

município de Acari, a chegada do PAR se deu sem muitos esclarecimentos acerca 

de seu conteúdo e estrutura. Seguindo as orientações dos documentos norteadores 

fornecidos, o município montou a equipe local para trabalhar na elaboração junto 

com os dois técnicos designados pelo MEC.  

Esse grupo foi composto pela dirigente municipal de educação, por um 

representante do Conselho Municipal de Educação, um dos Conselhos Escolares, 



108 
 

um dos coordenadores e supervisores das escolas, um dos diretores das escolas, 

um dos professores da zona rural. Também integraram o grupo dois representantes 

do quadro técnico-administrativo das escolas e dois técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação, totalizando doze pessoas.  

De acordo com o manual de elaboração do PAR, a “Equipe Local” é composta 

pelas pessoas que elaboram, implementam e monitoram sua execução, diferente do 

“Comitê Local”, que fica encarregado da mobilização da sociedade e do 

acompanhamento das metas de evolução do IDEB no município. O manual 

esclarece que o Comitê Local é aquele que aparece na 28ª diretriz do Plano de 

Metas do PDE36 e que os dois comitês são experiências de participação democrática 

que orientam e fortalecem a gestão da educação básica pública em cada município 

brasileiro, constituindo-se num aprendizado coletivo dos processos decisórios a 

serem discutidos pela população (BRASIL, 2009a).  

No entanto, conforme os entrevistados que integraram a equipe local que 

elaborou o plano, até o momento da elaboração tinham informações apenas de que 

iriam contribuir para a realização de um diagnóstico, como se pode constatar na fala 

de uma das integrantes:  

 

Sabíamos que o município tinha feito a adesão ao PAR, a secretaria 
tinha feito e a gente tinha ideia que era pra fazer um diagnóstico para 
as ações serem implantadas, junto com o MEC, a médio, curto e 
longo prazo. Só lá tivemos conhecimento do que cada ação vinha 
dizendo, do que era competência do município, do estado e do MEC. 
Aí vinham todos os pontos da rede, todas as ações de merenda, de 
transporte, de formação continuada de professor, de gestor, estrutura 
física, de tudo. Ajudamos a fazer o diagnóstico para, a partir daí, 
vermos quais ações escolher para colocar no plano (VIOLETA, 
2015).     

 

  

Como não houve conhecimento prévio da estrutura e do conteúdo das ações 

do plano, esses não puderam ser discutidos pelos diversos segmentos 

representados pelos membros do grupo de elaboração, para que assim as reais 

necessidades das escolas da rede pudessem ser levantadas e atendidas. O período 

e a dinâmica de elaboração do PAR, bem como seu conteúdo e forma de 

                                                           
36

 XXVIII – 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, 2007b).  
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implementação foram predefinidos pelo MEC, fazendo do município um executor da 

política educacional concebida na esfera central de poder e tornando as 

experiências de participação democrática, as quais o MEC se refere, pontuais e com 

fins de legitimação do plano.  

Apesar dessas limitações, a participação na elaboração do PAR é colocada 

pelos integrantes do comitê como uma experiência enriquecedora, por proporcionar 

uma compreensão global acerca dos problemas que a educação do município 

enfrenta. É importante ressaltar que todos os entrevistados, mesmo os que não 

participaram da elaboração ou acompanhamento do PAR, tinham conhecimento do 

plano, visto que, após a elaboração, a secretaria promoveu um momento de 

apresentação para a comunidade, conforme aconteceu com o Plano Municipal de 

Educação (PME) e o Plano Estratégico da Secretaria (PES). Todos esses 

documentos encontram-se nas escolas visitadas para consulta e, conforme 

informações colhidas no campo empírico, foram objeto de estudo nos encontros 

pedagógicos promovidos. Para os entrevistados que atuam nessas escolas, é muito 

importante que a comunidade escolar tome conhecimento desses planos e 

acompanhe como se dará a gestão da educação no município a curto, médio e 

longo prazo. Dessa forma, é possível acompanhar as repercussões desses planos 

no trabalho da escola, tendo em vista a articulação destes com o PPP, como 

salienta uma das supervisoras: 

 

O PAR tem uma ligação muito forte com o PPP e é um suporte 
também para que as ações postas nele sejam desenvolvidas. Eu 
vejo que há essa ligação para que o PPP tenha êxito e alcance os 
objetivos propostos, porque são dois planejamentos da educação 
sendo executados no município, um maior, que é o da secretaria, 
(PAR) e outro específico de cada escola (PPP) (DÁLIA, 2015).   

 

 A importância do planejamento é destacada nas falas de todos os sujeitos, 

tendo em vista a necessidade de dar direcionamento ao processo educativo e 

proporcionar uma visão de futuro. Os relatos dão conta de que o planejamento 

permite articular a proposta pedagógica diária à realidade, no intuito de promover 

uma aprendizagem significativa para o aluno, que é o centro do processo educativo. 

Para Dália (2015), a escola hoje não pode ser vista como a dona do saber, pois ela 

é mediadora, então a importância do planejamento está em sistematizar essa 

mediação para promover situações de aprendizagem contextualizadas e carregadas 
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de sentido para o aluno. Os dados apontam que, durante o período estudado, a 

secretaria de educação também orientou as escolas a construírem seus planos de 

ação, com objetivos, metas e ações para cada ano letivo, o que demonstra a 

preocupação do município com o planejamento educacional em seus diversos 

níveis. Tal fato foi evidenciado por Bromélia (2015), ao afirmar que “[...] sempre 

tivemos uma dinâmica de planejamento, em todos os sentidos, tudo o que fazíamos 

era planejado”.  

No campo educacional, o planejamento é o instrumento que oferece uma 

base sólida para as ações, permitindo uma projeção do futuro desejado. Para 

Bordignon (2014, p. 31), “[...] planejar é ter objetivos e não improvisar as ações para 

alcançá-los [...] planejamento é o contrário de improvisação”. Nesse sentido, planejar 

consiste em tomar decisões, estabelecer objetivos, metas e meios para alcançá-los, 

de forma que os caminhos traçados estejam em consonância com as aspirações dos 

sujeitos envolvidos. Enquanto ação humana e processo social, o planejamento é 

imprescindível para a organização e a qualidade do processo educativo. 

 Com relação ao planejamento proporcionado pelo PAR, as falas dos sujeitos 

que integraram a secretaria de educação durante seu primeiro ciclo caminham na 

direção de que o plano trouxe contribuições importantes. Uma delas, apresentada 

por Magnólia (2015), se refere ao fato de possibilitar um planejamento mais 

abrangente, com maior prazo, tendo em vista a falta de condições da secretaria de 

planejar dessa forma, por falta de pessoal e de recursos para criar coordenações de 

planejamento. Segundo a entrevistada, era desejo da gestão criar essas 

coordenações dentro da secretaria para organizar melhor o trabalho, tendo em vista 

as mudanças ocorridas no campo educacional a partir das políticas implantadas 

recentemente. Bromélia (2015) compartilha dessas ideias ao afirmar: 

 

O PAR obriga o município a ter uma organização que ele não tinha 
antes, não porque antes ele era, como costumamos dizer, 
“desmantelado”, mas porque o dia a dia, as demandas e a 
sobrecarga da equipe da secretaria não permitia, além da falta de 
condições técnicas e orçamentárias para ter um planejamento 
abrangente como o PAR.   

 

Outra contribuição destacada por Bromélia (2015) diz respeito ao diagnóstico 

do plano. Para a entrevistada, a partir do momento que o município fez o diagnóstico 



111 
 

e percebeu quais eram suas necessidades, teve a oportunidade de realizar alguma 

ação para melhorar a situação detectada e de contar, algumas vezes, com recursos 

que o município nunca havia tido acesso. As falas revelam uma visão mais 

instrumental do diagnóstico, que não se coaduna com a visão de Bordignon (2014, 

p. 35) de que este “[...] implica a consciência de onde estamos e por que estamos 

onde estamos”. O autor esclarece que não basta conhecer a realidade por meio de 

estatísticas e informações, é preciso compreendê-la, percebendo as razões e fatores 

que levaram à situação diagnosticada. Assim, o conhecimento da realidade 

fundamenta as decisões para transformá-la, sendo necessário, para isso, agir no 

âmago das causas do atraso a superar. 

O diagnóstico é uma das fases mais importantes do planejamento estratégico, 

tendo em vista que possibilita uma análise da situação real da instituição, no caso do 

PAR, a situação da rede de ensino. Dessa forma, precisa ser minucioso e fiel à 

realidade, buscando detectar as fragilidades existentes, que serão o foco das ações 

do planejamento.   

A dependência dos recursos da União e o papel de comando que o MEC 

exerce sob a política educacional são colocados por alguns entrevistados como 

fatores que interferem na autonomia do município. Magnólia (2015) destaca que, 

para atender a proposta do PAR, o município teve que se adaptar e a secretaria teve 

que criar a sua política para que acompanhasse a proposta que o plano trouxe. “O 

município, de certa forma, teve que se adequar ao PAR [...] até porque isso 

implicava para que os recursos chegassem, os recursos ficaram vinculados ao 

PAR”. 

A fala da gestora vem corroborar a afirmativa de Costa (2013) de que o PAR 

tem um desenho descentralizatório que induz os municípios a assumirem suas 

prerrogativas. Pela legislação vigente, a elaboração do PAR é a via de acesso dos 

municípios às transferências voluntárias e suplementares do governo federal, 

conforme estabelece a Resolução do FNDE n. 29, de 20 de junho de 2007. Por meio 

desta, foram definidos os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a 

operacionalização da assistência financeira suplementar e voluntária a projetos 

educacionais, no âmbito do Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007c). 

Assim, conforme Costa (2013), ao elaborarem o PAR, os municípios habilitam-se a 

receber assistência técnica e financeira do MEC, mas, por outro lado, passam a ser 

monitorados quanto ao cumprimento de suas incumbências legais e à execução das 
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ações e subações que assumiram no âmbito do plano. Mediante essas relações, a 

autora assim conclui:  

  

[...] as transferências voluntárias ou suplementares, ou antes, a 
possibilidade de a elas ter acesso é o mecanismo indutor de que se 
vale a União para que os municípios cumpram as atribuições e 
efetivem a descentralização que lhes conferiu a Constituição 
(COSTA, 2007, p. 7). 
 
 

A possibilidade de acesso a recursos confere ao PAR um grau de importância 

maior no âmbito do município. De fato, as falas dos entrevistados enfatizam que, 

diante da carência financeira do município, o PAR possibilitou a aquisição de 

mobiliários e equipamentos e outras melhorias para as escolas, conforme destaca a 

coordenadora pedagógica da SEMEC: 

 

Com o PAR tivemos acesso a alguns recursos, pudemos equipar as 
escolas com materiais que o município nunca conseguiria com 
recursos próprios, como laboratórios de informática e salas de 
recursos multifuncionais. Tivemos acesso, também, às formações 
continuadas como do ProInfo, as especializações e extensões pela 
Plataforma Freire, então apesar das limitações, o PAR tem vários 
aspectos positivos (BROMÉLIA, 2015). 
 
 

Quanto à formação do professor, Magnólia (2015) enfatiza os cursos a que 

passaram a ter acesso, analisando que “[...] antes do PAR os professores não 

tinham muito essa cultura de formação continuada, o MEC ainda não tinha, ou podia 

até ter essa política de formação continuada, mas não chegava ao município”. A 

gestora considera que o PAR trouxe mais oportunidades para o professor estudar e 

maior organização desse aspecto no âmbito da secretaria.  

Com relação às repercussões do PAR no espaço escolar, Bromélia (2015) 

considera que este veio orientar a escola a realmente fazer um planejamento. A 

coordenadora relata que, ao assumir a coordenação pedagógica no ano de 2001 e 

acompanhar o trabalho das escolas, percebeu que nem sempre estava consolidada 

na dinâmica dos gestores a organização de metas, prioridades e de ter um 

planejamento organizado de forma coletiva. Nessa perspectiva, analisa que “[...] o 

PAR deu uma maior segurança e mais condições para a escola planejar de verdade, 

pelo menos aqui no nosso município isso aconteceu” (BROMÉLIA, 2005).  
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Para Íris (2015), a dinâmica que o planejamento assumiu nas escolas é, 

também, fruto das cobranças do PAR. O atrelamento a metas e prazos trouxe uma 

maior preocupação com a execução das ações, visto que esses prazos são 

monitorados pelo MEC. “Também tem a questão dos recursos, de cumprir as metas 

para assegurar os recursos, então ninguém quer ficar sem, a escola não quer ficar 

sem e isso de certa forma leva a um maior esforço”. Dessa forma, percebe-se que o 

PAR disciplinou a relação existente com o planejamento, que passou a ter prazos 

mais rígidos e designou responsabilidades. Entende-se que isso pode fortalecer a 

cultura do planejamento que notoriamente o município já vinha construindo, 

contribuindo para a superação da fragmentação e descontinuidade dessas práticas.  

Mediante as falas, é possível analisar que o adiamento de ações a serem 

executadas no âmbito educacional do município é comum, devido à própria 

sobrecarga de atribuições tanto da secretaria de educação quanto das escolas, mas 

que a forte regulação exercida pelo MEC e a dependência de recursos da União 

levam o município e as escolas a darem centralidade às ações do PAR. Para a 

gestora Íris (2015), a relação entre esses dois entes pode ser descrita da seguinte 

forma: 

 

[...] o MEC vem e diz assim: se você não fizer isso você não tem 
aquilo, é pega lá, dá cá, então ele interfere sim. Eu não vou dizer que 
sempre de forma negativa, mas que tem essas limitações. Muitas 
vezes o município tem uma necessidade e os programas do MEC 
apontam para outra direção (ÍRIS, 2015).  
 

 

Magnólia (2015) também faz uma análise dessa relação e, apesar de 

reconhecer que o PAR trouxe certa proximidade do MEC com o município, 

permitindo uma interação direta entre eles, percebe essa relação ainda limitada. A 

gestora lembra que, no exercício de suas funções como secretária de educação, a 

equipe local encontrou uma série de dificuldades para operar com o monitoramento 

do plano do SIMEC. Ao tomar conhecimento de que um dos técnicos designados 

pelo MEC para orientar a elaboração do PAR no município exercia suas funções em 

uma universidade da cidade de Assu, essa equipe se deslocou algumas vezes em 

busca de assessoramento. Outra opção de contato era por meio do telefone 0800 

616161, porém existia uma dificuldade muito grande até que a chamada fosse 

passada ao setor capaz de atender satisfatoriamente às necessidades do município.  



114 
 

Se, por um lado, os sujeitos sinalizam a cobrança do MEC quanto às 

atribuições do município, por outro, apontam a omissão deste quanto as suas 

incumbências, conforme descrevem uma das secretárias e a coordenadora 

pedagógica da secretaria: 

 

Quanto ao PAR, nós analisamos que as ações que vieram para a 
gente desenvolver, o município fez, mesmo com todas as 
dificuldades, mas muitas coisas esbarraram porque termina o MEC 
não fazendo as coisas no tempo que é para ser, não disponibilizando 
recurso, não disponibilizando pessoal. Ao mesmo tempo, quando 
chega uma ação de lá para o município desenvolver, não importa se 
temos condições ou não, se estamos sobrecarregados, temos que 
fazer em tempo hábil, no prazo que ele determina, então de certa 
forma tudo caminha para o que o MEC quer (ÍRIS, 2015). 

 

Observamos muito quando estávamos fazendo a revisão das ações 
do PAR, nós da equipe, comentávamos entre o grupo: “olha, essas 
ações que competiam ao município, essa parte que cabia a nós a 
gente fez, agora aqui nessa parte esbarramos porque tinha ação que 
dependia do MEC” (BROMÉLIA, 2015). 

 

Em consequência, é possível constatar que grande parte das ações do plano 

colocadas no monitoramento como não iniciadas não foi realizada por omissão do 

MEC. No tocante ao indicador analisado neste trabalho, percebe-se que houve uma 

grande mobilização do município, que precisou oferecer as condições para as 

escolas realizarem o trabalho de reelaboração dos seus PPPs. Nessa perspectiva, a 

secretaria realizou ações sistemáticas durante todo o ano de 2009, orientando a 

reconstrução do PPP das escolas, etapa por etapa. No ano seguinte, deu 

prosseguimento ao assessoramento, acompanhando e avaliando a execução das 

ações, processo descrito de forma mais detalhada no bloco a seguir. Íris (2015) 

ressalta que, sem poder contar com o apoio do MEC, a secretaria recorreu à 

prefeitura para assegurar o andamento dessas ações, conforme justifica: 

 

Triste de nós que somos municípios pequenos, se não fossem os 
prefeitos, que, mesmo sem recursos, dão um jeito daqui, um jeito 
dacolá para nos ajudar nas horas que a gente mais precisa. Com 
tanta coisa que as secretarias têm que assumir hoje em dia, muitos 
programas, muitas atribuições, tudo acontece no município e tudo 
precisa de capacitação, de material, de pessoal e falta recurso.   
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 A referência à escassez de recursos humanos e financeiros se faz presente 

nas falas de todos os entrevistados que integraram a equipe da secretaria, sendo 

apontada como maior dificuldade para implementação das ações do PAR. Para esse 

grupo de pessoas, a capacidade administrativa e financeira do município está 

aquém do que o plano exige, devido à falta desses recursos para assegurar as 

contrapartidas exigidas. A fala de Magnólia (2015) vem explicitar como Acari 

enfrentou dificuldades nesses dois aspectos. Quanto aos recursos financeiros, a 

gestora descreve: 

 

As ações que achei mais difíceis de implementar eram quando 
demandavam recurso financeiro do município, porque tinha a 
contrapartida do município [...] e quando se tratava principalmente de 
estrutura física para a gente preparar. Por exemplo, são os 
laboratórios de informática, onde o MEC exigia que a gente 
mandasse as fotos do espaço já organizado no padrão senão os 
computadores não vinham. Aí a gente não tinha recurso para dar a 
contrapartida do município, fazia aquilo com muita dificuldade porque 
não podia perder e nem podia dizer que não queria. Então a 
implementação mais difícil é quando demanda recurso financeiro do 
município, porque a situação não é fácil (MAGNÓLIA, 2015). 
 

 

 Com relação à carência de recursos humanos, explica que a política da 

secretaria era priorizar as escolas. Nesse sentido, diante da falta de pessoal, para 

que as escolas ficassem com seus quadros completos, a equipe da secretaria era 

reduzida e, consequentemente, sofria o acúmulo de atribuições. Em decorrência 

dessa fragilidade, a SEMEC não conseguiu estruturar um setor específico para 

planejamento.   

 A fala de Íris (2015), também gestora em parte do período estudado, vem 

confirmar que essas dificuldades continuaram a existir durante sua gestão. A mesma 

afirma que quantidade de pessoal sempre foi um problema e que para cumprir com 

as atribuições do município no âmbito do PAR era necessário trabalhar bastante 

com as equipes das escolas, mobilizando seus gestores e supervisores para 

participarem das ações. Contudo, na secretaria era evidente a sobrecarga, 

principalmente da coordenadora pedagógica, que absorvia além das questões 

pedagógicas, grande parte das questões burocráticas que os programas que vêm do 

MEC exigem. A esse respeito, a própria coordenadora afirma: 
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Realmente na secretaria falta pessoal, quando eu estava na 
coordenação pedagógica, era coordenadora de tudo, porque tinha 
que ser eu mesma, pois faltava gente no pedagógico. Enfrentávamos 
muitas dificuldades nesse sentido, pois as atribuições do município, 
da SEMEC aumentaram muito nos últimos anos e a equipe é 
pequena para dar conta de tudo isso (BROMÉLIA, 2015). 

 

Apesar das dificuldades, os sujeitos apontam resultados positivos na 

educação do município, conquistados a partir das ações realizadas no âmbito do 

PAR. Dentre eles, destacam as aquisições de materiais, de recursos pedagógicos e 

algumas pequenas melhorias na estrutura das escolas. Ademais, analisam que toda 

a formação que houve para reconstrução das propostas pedagógicas das escolas, 

com intensa mobilização para estudos coletivos e fundamentações, provocou 

mudanças na prática dos profissionais, que passaram a ver a gestão de forma 

diferente e a se envolver mais nos processos administrativos e pedagógicos da 

escola.   

Por fim, todos os entrevistados apontam o crescimento do IDEB como uma 

importante evidência do trabalho realizado no município, que se destaca entre os 

que apresentam melhor educação do estado do Rio Grande do Norte. Para os 

sujeitos, os resultados do IDEB não são apenas indicadores de desempenho, mas 

são reflexo da aprendizagem observada no cotidiano das escolas e do esforço do 

município para planejar e implementar ações voltadas para as dificuldades dos 

alunos, como aulas de reforço, projetos direcionados para as necessidades da 

comunidade escolar, incentivo à leitura e outras atividades que possibilitam aos 

alunos, além do acesso ao conhecimento sistemático, o entendimento do que é ser 

um cidadão atuante na sociedade. Ao considerar apenas o desempenho e o fluxo 

escolar, o IDEB deixa de contemplar questões importantes que também afetam a 

aprendizagem dos estudantes, como a valorização docente, a estrutura escolar, as 

condições socioeconômicas, dentre outras. Apesar de desconsiderar fatores que, 

conforme as pesquisas têm demonstrado, impactam diretamente na qualidade da 

aprendizagem dos estudantes, o IDEB tem servido para que os profissionais que 

atuam nas escolas se sintam responsáveis pelo incremento desse índice. 

 No PME 2003-2012, as escolas visitadas expuseram seus anseios conforme 

a realidade de cada uma, expondo em um dos espaços do plano as prioridades que 

o trabalho a ser realizado deveria atender. A primeira escola expressou o desejo de 

melhorar o processo ensino-aprendizagem e seus resultados, de modo que os 
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alunos não somente permaneçam na escola, mas também que compreendam a 

cidadania de maneira crítica e construtiva. A segunda, sinalizou a necessidade de 

garantir as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, diminuindo a evasão e a repetência, contribuindo para uma 

escola pública mais valorizada. Com vistas a consolidar tais anseios, essas escolas, 

orientadas pela secretaria de educação, a partir de uma ação do PAR, 

aperfeiçoaram seu planejamento, reconstruindo sua proposta pedagógica em meio a 

um processo de discussão coletiva que será analisado a seguir. 

 

4.3 O Planejamento da Educação de Acari/RN: articulação entre o Plano 
Municipal de Educação (PME), o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) das escolas 
 

Atendendo ao disposto na Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que instituiu 

o PNE 2001-2010, o município de Acari elaborou seu Plano Municipal de Educação 

em 2003, previsto para vigorar até o ano de 2012. O plano propôs como objetivo 

geral elevar o nível de escolaridade da população através da melhoria da qualidade 

do ensino, possibilitando a redução das desigualdades sociais e contribuindo para o 

acesso e a permanência dos alunos na escola (ACARI, 2003). Dentre as 

necessidades constatadas a partir do diagnóstico do plano, o município se propôs a 

capacitar 80% dos recursos humanos do contexto escolar. Para atender a essa 

demanda, foram definidas três ações, dentre as quais, a ação 3 se refere a atualizar 

o Estatuto do Magistério, Plano de Cargos e Salários, Regimento e Projeto Político-

Pedagógico de todas as escolas, conforme a legislação vigente (ACARI, 2003). A 

essa ação corresponderam três metas: valorização dos salários compatíveis com as 

funções e cargos, realização de encontros para orientação e elaboração dos 

regimentos e projetos político-pedagógicos e realização de pesquisas, entrevistas e 

reuniões, a serem executadas até o ano de 2005 (ACARI, 2003). 

 Percebe-se que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico é uma 

preocupação do município que antecedeu ao PAR, figurando entre as metas do seu 

plano decenal e do Plano Estratégico da Secretaria (PES). O PES é definido como 

um instrumento que visa subsidiar e fortalecer o trabalho da secretaria e foi 

elaborado em consonância com os objetivos gerais do PME. No PES, foi prevista a 

reelaboração do PPP de 100% das escolas municipais. Também já eram 



118 
 

implementadas ações de orientação, conforme relata a coordenadora pedagógica da 

secretaria e uma das secretárias: 

 

Antes de o PAR chegar, o município já tinha assistência quanto ao 
PPP, o projeto já existia para orientar a reelaboração das propostas 
das escolas. Quando veio o PAR esse projeto foi aperfeiçoado, pois 
já havíamos começado as capacitações, mas os PPPs ainda não 
estavam atualizados, estávamos no início do processo. O PAR 
favoreceu a consolidação do trabalho, deu um impulso maior para o 
município implementar o projeto, colocando dentro das metas 
previstas para aquele período (BROMÉLIA, 2015).  
 
 
Já existia antes uma preocupação da secretaria, estávamos sempre 
capacitando os gestores, inclusive houve um reconhecimento por 
parte dos gestores e supervisores das escolas acerca desse cuidado 
de capacitá-los. Estávamos sempre trazendo as informações e 
passando para eles. Houve muita capacitação de supervisores e de 
gestores, tudo o que a gente podia fazer, fizemos, inclusive com 
relação ao PPP (ÍRIS, 2015). 
 
 

As discussões sobre o PPP emergiram com o movimento de democratização 

desencadeado na década de 1980, que culminou com a promulgação da 

Constituição de 1988. Após um longo período de ditadura, no qual o Estado 

determinava o funcionamento dos órgãos públicos, inclusive como deveria se dar o 

funcionamento das escolas, passou-se a defender a gestão democrática do ensino, 

movimento que teve grande influência do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP)37. Conforme Batista (2006, p. 10),  

 

a descentralização do ensino e o poder local, associados agora à 
gestão democrática dos sistemas de ensino e das unidades 
escolares, são retomados sob novas perspectivas. A movimentação 
de ideias e ações, ligando a democratização do ensino ao contexto 
social e político de renovação democrática, amplia a noção de 
democratização da educação escolar acrescentando-lhe, além do 
princípio de igualdade de condições no acesso à escola, a 
participação da comunidade na gestão das unidades escolares. 

                                                           
37

 Conforme Batista (2006), trata-se de um movimento educacional que teve origem a partir das 
Conferências Brasileiras de Educação, do qual faziam parte: ANDE (Associação Nacional de 
Educação), ANDES (Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior), ANPAE (Associação 
Nacional dos Profissionais de Administração da Educação), ANPEd (Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Educação), CPB (Confederação de Professores do Brasil), CEDES 
(Centro de Estudos Educação e Sociedade), CGT (Central Geral dos Trabalhadores), OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), UNE (União 
Nacional dos Estudantes), dentre outras associações. 
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Argumenta-se que a escola é um espaço público e como tal, requer a 
gestão de seus usuários diretos. 
 

 

Nessa perspectiva, a Constituição de 1988 instituiu o princípio da gestão 

democrática dos sistemas de ensino em seu Art. 206, Inciso VI, porém é a 

regulamentação proporcionada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que demarcou o início das 

discussões sobre PPP. A partir de então, passou a haver uma “[...] emersão 

fervorosa da discussão sobre a elaboração dos Projetos Políticos-Pedagógicos das 

escolas públicas” (BARBOSA, 2012, p. 228).  

Fonseca (2003, p. 306) ressalta que a LDB introduziu mudanças profundas na 

educação brasileira, por meio dos vários artigos que versam sobre a democratização 

e autonomia da escola. Destaca que os textos legais vêm atribuindo papéis com 

maior complexidade à gestão escolar, a qual “[...] deve responsabilizar-se não 

apenas pelo funcionamento do sistema escolar, mas também pela realização dos 

princípios fundamentais de igualdade de oportunidades educativas e de qualidade 

do ensino”. Isso porque os processos de elaboração e aprovação da lei sofreram a 

influência das concepções de modernização do ensino defendidas na reforma 

educacional, conforme os preceitos neoliberais, o que pode comprometer a ação 

política e pedagógica inerente à gestão democrática e ao PPP. 

Além da inclusão na LDB, o item V – Financiamento e Gestão do PNE (2001-

2010) também coloca que, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino 

há de implantar a gestão democrática. Em nível das unidades escolares, esta deve 

se dar por meio da formação de conselhos escolares com a participação da 

comunidade, dos quais deve emanar a proposta pedagógica da escola. Para tal, o 

plano coloca como metas apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução 

de sua proposta pedagógica e assegurar sua autonomia administrativa e 

pedagógica, ampliando sua autonomia financeira, através do repasse de recursos 

diretamente a estas, para pequenas despesas de manutenção e cumprimento de 

sua proposta pedagógica (BRASIL, 2001). Nesse sentido, as diretrizes nacionais 

incentivam as escolas a construir seu próprio percurso educativo e, 

consequentemente, a responsabilizarem-se pelos resultados alcançados.  

A partir dos dados coletados no município de Acari, constatamos que, 

seguindo a prerrogativa do PME, as escolas elaboraram seus PPPs, porém o 
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processo revelou fragilidades quanto ao entendimento das equipes locais acerca das 

concepções e discursos que permeiam o seu processo de construção e 

implementação, o que fica evidente na fala de uma das gestoras: 

 

Implementamos o primeiro em 2003, com poucas informações, foi 
logo quando começou essa linguagem, ninguém entendia, o 
funcionário não entendia o que era o trabalho coletivo, o que era 
equipe, o que era democracia. Tivemos que trabalhar esses 
conceitos todos com eles. Aí ficou estacionado, estagnado ali 
naquele que era muito elementar, por causa da nossa pouca 
informação (VIOLETA, 2015). 
 
 

 Dessa forma, o diagnóstico do PAR no município, no que se refere à 

dimensão 1: Gestão Educacional; Área 1: Gestão Democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino; Indicador 4: “Existência de Projeto 

Pedagógico (PP) nas escolas e grau de participação dos professores e do Conselho 

Escolar (CE) na elaboração dos mesmos”, detectou que 90% das escolas tinham 

PPP, porém precisando de atualização. Os outros 10% dizem respeito a uma escola 

recém-construída que ainda não tinha elaborado sua proposta. Segundo os critérios 

preestabelecidos pelo MEC, esse indicador teve pontuação 3, que aponta para uma 

situação satisfatória, com mais aspectos positivos que negativos, isto é, o município 

desenvolve, parcialmente, ações que favorecem o desempenho do indicador.  

 Mesmo levando em consideração a forma precária como os PPPs das 

escolas foram elaborados, o critério de pontuação 1, quando as escolas não o 

possuem, bem como o de pontuação 2, quando todas as escolas possuem um PPP 

que é padrão, não corresponderam à situação diagnosticada. Nesse sentido, o 

município não contou com assistência técnica ou financeira do MEC, tendo que 

desenvolver as ações de forma autônoma. Isso demonstra a rigidez como os 

critérios são colocados pelo MEC, não permitindo que o município faça nenhuma 

alteração para pontuar o indicador de forma mais condizente com a realidade, o que 

limita suas opções de escolha das subações que considera mais adequadas para 

intervir na realidade em relação a esse indicador, bem como seu acesso à 

assistência do MEC. 

  Ao analisar os desdobramentos do indicador nos relatórios de monitoramento, 

constata-se que o município escolheu três dentre as sete subações disponíveis: 

definir diretrizes pedagógicas para subsidiar as escolas na elaboração do PP 
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(considerando inclusive a Lei 10.63938 na sua transversalidade); qualificar as 

equipes escolares da rede para a elaboração e implementação do PP e reforçar 

institucionalmente as escolas, bem como seus processos gerenciais, por meio da 

implantação de metodologia de planejamento na escola – PDE Escola. Os relatórios 

indicaram o andamento das duas primeiras ações, sendo executadas pelo 

município. A terceira ação, no entanto, não foi iniciada, por demandar a assistência 

técnica do MEC e exigir pontuação 2. Ademais, como as ações não iniciadas 

precisam ser justificadas, o município expôs que suas escolas não foram 

contempladas com o PDE Escola39, tendo em vista não se enquadrarem no 

atendimento prioritário para as escolas de IDEBs mais baixos. Para serem 

atendidas, as escolas precisam incluir-se nos critérios definidos no público-alvo do 

plano, que são aquelas com IDEB abaixo da média nacional. O PDE Escola segue a 

lógica dos programas e ações de focalização, pensados para atender os casos 

considerados mais críticos, em detrimento de políticas de atendimento efetivo para a 

educação como um todo. Os efeitos dessa focalização estão evidentes na fala das 

secretárias de educação, que percebem certa penalização do município em função 

dos seus bons resultados. 

 
Eu nunca achei muito louvável o MEC só beneficiar aqueles 
municípios que estavam com IDEB lá embaixo, isso aí me deixava 
um pouco constrangida e a todos no município, pois quando a gente 
atinge uma meta, claro que a gente queria muito mais, mas quando 
chegamos naquele patamar pensávamos assim: agora vamos ter 
algum reconhecimento, de enxertar algum dinheiro no município para 
melhorar cada vez mais. Mas aí pronto, ficou aquela coisa paralisada 
e eles investindo muito e muito nos outros municípios. Eu queria que 
eles fizessem isso com eles, mas que fizessem isso conosco 
também, porque eu vejo que o objetivo do MEC deve ser não igualar 
todos, porque isso é impossível, mas que dê condições para todos 
irem crescendo a sua maneira. [...] mas conosco sempre diziam: o 
IDEB alto, o IDH alto, imagine, a gente não considerava alto, 
precisava melhorar, mas como eles comparam com outros 
municípios, consideravam alto, então muita coisa entravava porque 
faltava a questão financeira, pois para investir na educação precisa 
de recurso, não precisa só de boa vontade, não, e de pessoas 
capacitadas, mas precisa também de recursos financeiros e eu acho 

                                                           
38

 A lei 10.639 foi aprovada em 9 de janeiro de 2003 e alterou a LDB 9.394, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 
2003). 
39

 Conforme apresentação feita na página do MEC (http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/o-que-e-
pde-escola ), o PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar, destinado a auxiliar as escolas 
públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa 
recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. 
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que nessa parte aí o MEC peca. Eu acho que no momento que ele 
contemplar tanto quem tá fraco para subir, mas também ajudar 
aqueles municípios que eles consideram que estão razoáveis para 
crescer mais ainda, vai ser mais justo com as crianças e jovens que 
estão nas escolas, recebendo esses serviços (ÍRIS, 2015). 

 

No nosso caso, quando eu ia para os encontros em Natal onde eram 
apresentados os programas, Acari não era contemplado porque tinha 
o IDEB bom, nesse PAR mesmo, nesse ciclo, aparecia muita coisa 
que não vinha para a gente, porque foi quando Acari foi galgando os 
melhores resultados (MAGNÓLIA, 2015).     

 

 Esses efeitos são percebidos também nas escolas, conforme podemos 

identificar nas colocações de duas entrevistadas, referindo-se à escola Terezinha de 

Lourdes, que apresenta o melhor IDEB entre as escolas da rede municipal:  

 

A nossa escola não teve direito ao PDE Escola e a nenhum desses 
programas que eram direcionados para melhorar as escolas, pois só 
contemplavam as que estavam com o IDEB baixo, então nós 
sobrevivemos apenas com o PDDE40, que são os recursos 
repassados pelo FNDE para manutenção básica da escola 
(VIOLETA, 2015). 
  

O governo federal tem a visão equivocada de premiar ou investir na 
escola que está com desenvolvimento melhor ou pior, conforme seu 
desempenho. Infelizmente não há um incentivo maior por parte do 
poder público para que as escolas enfrentem seus problemas e 
esses problemas não deixam de existir pelo fato da escola 
apresentar índices melhores no IDEB (DÁLIA, 2015). 

 

 O município de Acari se destaca por ter um dos IDEBs mais altos do estado 

do Rio Grande do Norte. No período correspondente a esse estudo, a rede 

municipal, com exceção dos anos iniciais em 2011, já havia alcançado as metas 

projetadas para cada avaliação realizada, conforme demonstram os dados no INEP.   

 

                                                           
40

 Conforme apresentação feita pelo FNDE em sua página oficial, o Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 
públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 
privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. Objetiva a melhoria da 
infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos 
financeiro, administrativo e didático. Os recursos são transferidos de acordo com o número de alunos 
extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse.  
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Tabela 04 – Resultado do IDEB da rede municipal de Acari/RN no período de 2007 a 
2011 

Ano IDEB observado 

Anos iniciais 

Meta projetada IDEB observado 

Anos finais 

Meta projetada 

2007 4.9 4.7 4.1 3.5 

2009 5.0 5.0 3.7 3.7 

2011 5.2 5.4 4.4 3.9 

Fonte: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica>. 

  

 Conforme a fala dos entrevistados, existe uma cobrança muito grande para 

que o IDEB continue a crescer, ou pelo menos se mantenha. Isso fica evidente 

quando uma das gestoras revelou durante a entrevista que ponderou bastante ao 

ser convidada a assumir a secretaria de educação, tendo em vista a 

responsabilidade quanto aos resultados da avaliação. Para ela, o IDEB ganhou uma 

centralidade no campo educacional que não foi identificada pelos atores locais no 

início do processo.  

 

[...] no primeiro ano que saiu o IDEB a gente não tinha noção da 
dimensão da coisa, depois foi que as escolas começaram a ter 
consciência da importância do IDEB para educação, fomos tendo a 
ideia da centralidade dele, de que tudo aconteceria em função do 
IDEB (VIOLETA, 2015).  

 

 A preocupação com os resultados é compartilhada pelos gestores das 

escolas, sobre os quais recai a responsabilidade pelo fracasso caso o IDEB caia. 

Esses resultados projetam o município, bem como as escolas nos enfoques da 

mídia, de forma positiva ou negativa, uma vez que a adoção de procedimentos 

avaliativos centrados na eficiência e produtividade pressupõe ampla divulgação de 

resultados. Toda essa mobilização em torno dos índices de desempenho decorre da 

formação de uma nova cultura na educação, que Ball (2002, p. 4) chama de 

performatividade e assim define: 

 

É uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se serve 
de críticas, comparações e exposições como meios de controle, atrito 
e mudança. Os desempenhos (de sujeitos individuais ou 
organizações) servem como medidas de produtividade e rendimento, 
ou mostras de “qualidade” ou ainda “momentos” de promoção e 
inspeção. Significam, englobam e representam a realidade, a 
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qualidade ou valor de um indivíduo ou organização dentro de um 
determinado âmbito de julgamento e avaliação (grifos no original). 
 
 

 Conforme o autor, a instalação dessa nova cultura provocou mudanças no 

papel dos gestores, em que a gestão central tem como foco a organização de 

sistemas de monitoração e a produção de informação, enquanto crescem as 

iniciativas de gestão baseada no local, ou a escola em autogestão. Nessa 

perspectiva, as escolas recebem certa autonomia administrativa e financeira e seus 

gestores são incentivados a focar as ações nos resultados, partindo do pressuposto 

de que a responsabilização das gestões locais pelo desempenho e resultados 

somente é possível se estas tiverem autoridade para gerir os processos que 

produzem esses resultados. Assim, “[...] o trabalho do gestor envolve o instilar da 

atitude e da cultura segundo a qual o trabalhador se sente, ele próprio, responsável 

e ao mesmo tempo comprometido ou pessoalmente empenhado na organização” 

(BALL, 2002, p. 8). 

 O autor ainda acrescenta que, por meio dessas práticas, as relações sociais 

ganham nova conotação e as pessoas passam a ser valorizadas pelo seu espírito de 

iniciativa, pela sua capacidade de resolver problemas e de produzir resultados. 

“Cada vez mais escolhemos e julgamos nossas ações e estas são julgadas por 

outros com base na sua contribuição para o desempenho organizacional, retribuída 

em termos de produção mensurável” (BALL, 2002, p. 15). Em consequência, a 

exigência por performatividade representa um obstáculo para que a prática 

educacional se dê baseada em princípios filosóficos como justiça social e igualdade 

e coloca em segundo plano a consciência de que, no campo educacional, os 

processos que produzem os resultados e os próprios resultados têm importância 

equivalente.  

 A atitude do MEC diante do resultado do IDEB de uma das escolas da rede 

municipal de Acari revela uma face dessa cultura, em que o desempenho é tomado 

como “pagamento de acordo” (BALL, 2002, p. 6) entre este e o município. Essa 

perspectiva pode ser observada no trecho que se segue: 

 

Como exemplo, eu posso citar o caso da Escola Terezinha de 
Lourdes, uma das escolas que apontavam maior IDEB. Então, o que 
foi o prêmio? Levar o gestor para Brasília para um encontro de 
agradecimento. E a gente sempre pensou que eles iam investir 
naquela escola, mandar uns computadores, que na época a gente 
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não tinha, enfim, coisas que para eles eram pequenas demais, mas 
que para nós eram importantes para melhorar o trabalho. A gente 
pensou em um reconhecimento prático, porque era necessidade da 
escola. Mas o que aconteceu foi que a gestora foi para Brasília, 
foram receber o agradecimento ao vivo, como se diz, e pronto. Eles 
querem uma coisa que mostre que o país é assim, linear e não cheio 
de desequilíbrios como está, eu vejo que eles vivem nessa busca 
constante de tornar as coisas lineares, nem que seja só nos 
resultados das estatísticas e para isso passam por cima de várias 
coisas que poderiam ser de forma diferente. Nós enquanto município 
e enquanto escolas temos potencial pra crescer muito mais e muitas 
vezes isso não acontece por falta de incentivo (ÍRIS, 2015). 

 

Nesse sentido, a busca por igualar os IDEBs das escolas e municípios às 

metas propostas, premiando os responsáveis, mas sem propiciar as condições 

necessárias para que aqueles que já atingiram o programado progridam na melhoria 

da qualidade educacional, consiste em forma de nivelamento da qualidade 

educacional por baixo. Interessa apenas que as escolas alcancem o mínimo para 

atender às necessidades do capital e não que continuem seu processo de 

desenvolvimento em direção à concepção de qualidade social. Por meio de ações 

que negam a diferença e apontam as instituições que receberão recursos financeiros 

nivelando por baixo, o IDEB presta o desserviço de dificultar a melhoria da qualidade 

educacional, ao contrário do que se propõe.  

Na perspectiva de realizar as duas subações de sua competência para 

promover a implantação do PPP nas escolas da rede, o município definiu diretrizes 

pedagógicas para subsidiá-las na condução do processo. Apesar de as subações 

descritas no PAR se referirem à elaboração do PPP, no município de Acari tratou-se 

de uma reelaboração, visto que as escolas já tinham o documento, porém eram 

fragilizados pelas condições como foram elaborados, ainda com pouca informação 

em função da novidade do tema e estavam desatualizados. A ação teve como 

estratégia de implementação a elaboração de um documento norteador, que se 

consolidou na forma de um projeto denominado “A Força da Equipe”.  

Tendo como órgãos executores a secretaria de educação através de sua 

coordenadoria pedagógica e todas as escolas da rede, o projeto foi dividido em duas 

etapas. A primeira, prevista para ser realizada em 2009, buscou dinamizar os 

Conselhos Escolares e orientar a reelaboração dos PPPs. Na segunda etapa, a ser 

realizada em 2010, estava prevista a avaliação da execução dos PPPs.  
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Pelo descrito no documento, a SEMEC se comprometeu a orientar os 

gestores e equipes escolares na direção das metas estabelecidas por meio de 

reuniões, palestras e oficinas; a desenvolver ações de apoio técnico-pedagógico e a 

acompanhar e avaliar as ações das escolas envolvidas.  

Ao justificar a elaboração do projeto, a secretaria de educação menciona as 

novas políticas educacionais adotadas a partir da década de 1990, afirmando que 

estas contemplam a descentralização administrativa e gestão participativa. Nesse 

contexto, a escola ganha espaço passando “[...] a ter papel central, atuando como 

unidade executora das suas ações, responsável por seus êxitos e fracassos” 

(ACARI, 2009). Para tal, é necessário que as escolas conquistem gradativamente 

espaços de autonomia no processo de descentralização. Na visão do documento, 

autonomia é entendida como a capacidade que a instituição tem de reger-se 

conforme suas próprias normas, no cumprimento de suas finalidades sociais. Ao 

direcionar as escolas para uma organização interna que vise elevar o nível de 

desempenho dos alunos, bem como para o exercício de uma autonomia que as 

responsabilize por seus êxitos e fracassos, as diretrizes locais revelam uma 

consonância com as concepções de gestão gerencial que fundamentam a política 

educacional nacional.  

O documento percebe o modelo de gestão democrática, descrita como gestão 

escolar compartilhada, como um caminho para a superação do modelo de gestão 

centralizada na figura do diretor, vivenciada até então nas escolas. Para que esse 

novo modelo de gestão se consolide, faz-se necessária a democratização do 

processo de construção social da escola, mediante a elaboração do seu PPP, do 

compartilhamento das decisões e do entendimento da escola como um organismo 

vivo e dinâmico (ACARI, 2009).   

Nessa direção, foram delineados os caminhos a serem percorridos para 

viabilizar a implementação das ações previstas, com vistas a:  

 

 Subsidiar os gestores escolares para a eleição e dinamização dos 
Conselhos Escolares, bem como a elaboração do Projeto Político-
Pedagógico;  

 Fortalecer o envolvimento dos gestores no projeto;  

 Favorecer o processo de elaboração Projeto Político-Pedagógico 
das escolas municipais;  

 Problematizar os dados da realidade educacional das escolas 
envolvidas no projeto, junto à comunidade;  
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 Construir os referenciais de análise do processo de 
desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico das escolas;  

 Debater e aprofundar a metodologia e os instrumentos de 
investigação utilizados pelas escolas para identificação dos 
principais problemas;  

 Proporcionar a vivência de atividades de horário de trabalho 
coletivo;  

 Discutir as especificidades de papéis e responsabilidades dos 
diversos profissionais das escolas em relação à implementação do 
Projeto Político-Pedagógico;  

 Reconhecer na construção da proposta pedagógica uma maneira 
de organizar todo o trabalho escolar e as interações decorrentes 
dessa construção;  

 Refletir sobre o sentido e o significado da avaliação como 
processo formativo, interligado ao trabalho escolar (ACARI, 2009, 
p. 4-5).  

 

Na perspectiva de consolidar esses objetivos, foram programadas ações 

organizadas em nove etapas, iniciando com a apresentação do projeto A Força da 

Equipe para a comunidade e reuniões com os gestores para orientar como 

constituírem a Comissão do PPP, que iria coordenar o processo de reelaboração em 

cada escola. Definidas as comissões, estas deveriam receber as orientações da 

SEMEC por meio de sete oficinas e atuarem como multiplicadores em suas 

respectivas escolas. As oficinas foram organizadas da seguinte forma: 

Oficina 1: Conselho Escolar – lugar de participação e decisão: apresentação 

das comissões de cada escola, estudo e discussão de textos do Caderno 1 da 

coleção sobre Conselho Escolar (material fornecido pelo MEC) e orientações para a 

realização da eleição e dinamização dos Conselhos das escolas. Cada escola 

deveria apresentar os resultados na próxima oficina, tendo como meta o CE formado 

ou revitalizado.  

Oficina 2: Mobilizando a comunidade escolar para a construção da Proposta 

Pedagógica: estudo de textos, orientações sobre como mobilizar a comunidade 

escolar para a construção do PPP (divulgação, reuniões informativas e de 

sensibilização, discussão sobre papéis e responsabilidades e constituição de 

equipes de trabalho para construir o diagnóstico, as bases do PPP, o plano de 

atividades, fazer a redação final e acompanhar a implementação). Como meta para 

a próxima oficina, cada escola deveria apresentar como se deu a mobilização, bem 

como seus grupos de trabalho formados. 
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Oficina 3: Levantamento da realidade da escola (diagnóstico): estudo e 

discussão de textos, orientação para a criação da logomarca e realização de ações 

(levantamento da realidade das escolas por meio dos indicadores de desempenho, 

identificação dos principais problemas apontados pelos entrevistados, seminário de 

mobilização para problematizar os dados levantados, construção dos referenciais de 

análise dos problemas detectados). A partir dessas vivências, cada escola deveria 

apresentar na próxima oficina o diagnóstico consolidado. 

Oficina 4: Repensando o currículo escolar com apoios teóricos (definição das 

bases do PPP): além de estudo de texto de fundamentação, a oficina contou com 

orientações para as escolas trabalhassem diretrizes, fundamentos e currículo por 

meio de seminários, oficinas e estudo de textos, devendo apresentar os resultados 

desse trabalho no encontro seguinte. 

Oficina 5: Definindo a superação dos problemas detectados (Plano de 

Atividades): leitura e discussão de textos sobre planejamento, discussão com a 

equipe responsável sobre a definição de prioridades, construção de objetivos, metas 

e previsão a partir dos problemas detectados no diagnóstico. Na próxima oficina, 

cada grupo deveria apresentar o Plano de Atividades de sua escola. 

Oficina 6: Avaliando a escola (implementação): aprofundamento sobre o tema 

“Avaliação da escola e da aprendizagem”, para a fase de implementação do PPP, 

orientando sobre a definição de instrumentos de acompanhamento e avaliação da 

execução do plano. Esses instrumentos deveriam ser apresentados na última 

oficina. 

Oficina 7: Sistematizando o Projeto Político-Pedagógico (redação final): 

estudo de textos abordando a importância do trabalho coletivo, orientação das 

equipes para a leitura do projeto e possíveis acertos, acréscimos e correções. 

Orientações sobre metodologia para apresentar o PPP para a comunidade escolar e 

avaliação do projeto A Força da Equipe.  

Conforme os relatórios do projeto, as oficinas anteriormente descritas foram 

desenvolvidas entre os meses de abril e dezembro de 2009. A segunda etapa, que 

avaliou a execução das propostas nas escolas, foi desenvolvida de fevereiro a 

dezembro de 2010, por meio de reuniões bimestrais com a comissão do PPP que 

articulou o trabalho de reelaboração em cada unidade escolar.  

Mediante o trabalho de orientação realizado pela SEMEC a partir das ações 

do PAR, as entrevistas nas escolas revelaram a importância desse 



129 
 

acompanhamento sistemático para que o Projeto Político-Pedagógico se 

consolidasse de forma mais consciente e democrática. Os gestores e supervisores 

enfatizaram a sobrecarga de ações burocráticas, programas de várias naturezas e 

outras demandas as quais precisam atender: “[...] são tantas coisas que muitas 

vezes a gente acaba se perdendo um pouco no tempo, atropelando o que deve ser 

prioridade dentro da escola” (DÁLIA, 2015). Nesse sentido, a organização e a 

articulação trazida pela SEMEC foram essenciais para que cada etapa do PPP fosse 

construída e vivenciada de forma coletiva e com a profundidade necessária. Outros 

fatores também contribuíram nesse processo, como revela a fala de uma das 

gestoras:  

 
 
[...] quando veio essa reelaboração a gente tinha bem mais leitura, 
tinha curso de formação continuada em Conselho de Escola, que é o 
ato democrático, foi muito melhor. Quando vieram as oficinas do 
PAR, o projeto a Força da Equipe, nós já tínhamos um trabalho mais 
estruturado e mais conhecimento, eu inclusive já tinha concluído meu 
curso de gestão, como outros gestores também fizeram, então 
conseguimos absorver melhor as orientações, realizamos com êxito 
todas as oficinas (VIOLETA, 2015).  
 
Nunca tivemos dificuldades para reunir os grupos, a equipe era muito 
comprometida, nunca reduzimos horário de aula para fazer encontros 
e estudos, eles sempre vinham em horário extra, pois viam a 
necessidade. A equipe era muito empenhada e isso refletiu no 
crescimento da escola, que tem o melhor do IDEB do município 
(VIOLETA, 2015). 
 

 

É pertinente destacar que o acompanhamento sistemático da SEMEC é 

evidenciado na fala de todos os entrevistados das escolas, ressaltando que este se 

deu em todo processo que antecedeu à reelaboração do PPP e, posteriormente, na 

implementação das ações: 

 
Recebemos toda orientação, direcionamento de como realizar a 
reelaboração, fizemos vários grupos de estudo, de fundamentação, 
porque é de suma importância esse processo de leitura, de 
fundamentação, com certeza favorece a consolidação das ações. 
Recebemos toda essa orientação, apoio e suporte da SEMEC 
(JASMIM, 2015).  
 
Houve muito assessoramento, sempre havia uma equipe na 
secretaria que nos dava suporte [...] a secretaria sempre fazia estudo 
sobre isso, foi muito discutido. Sempre surgiam dúvidas, como ainda 
surgem, nunca deixa de acontecer, então a cada momento desse a 
secretaria convocava essa equipe que estava à frente da 
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reelaboração em cada escola, que eram gestores e supervisores e 
fazia uma nova capacitação para que a gente pudesse trazer para o 
grupo da escola. Até também assembleias para repassar as 
informações sobre o que deveria ser realizado na escola, com todo 
mundo que estava participando desse processo (MARGARIDA, 
2015).   
 
Quando surgiam dúvidas tinha uma equipe na secretaria para 
atender, até porque a SEMEC ao longo de todos esses anos vem 
sendo a via de intercâmbio de todas as escolas. Nunca houve 
distanciamento, sempre houve essa integração, essa interatividade, 
essa reciprocidade que é importante, então quanto a apoio e suporte, 
isso sempre aconteceu. Até porque é um trabalho de equipe, a gente 
sabe que vai funcionar com essa coletividade, que os resultados vão 
surgir muito mais. E essa implementação também é consequência 
disso, de muito assessoramento, troca, que resultou em um PPP 
bem pé-no-chão mesmo, sempre pensando em ações que são 
possíveis de implementar (DÁLIA, 2015).  
 
A SEMEC estava conosco em tudo na questão da atualização do 
PPP, desde a parte pedagógica, com as oficinas do projeto a Força 
da Equipe, como nas outras questões, de documentação jurídica que 
tinha que ter planta da escola, tudo a secretaria articulou, os 
engenheiros, os documentos para anexar, enfim... (VIOLETA, 2015). 
 
 

Para acompanhar como estava o andamento da reelaboração e 

implementação do PPP e outras ações do PAR, a secretaria tinha o projeto A 

SEMEC vai à escola, como relata a coordenadora pedagógica no período:  

 

O projeto tinha um cronograma, a gente ia, fazia uma avaliação do 
que já tinha sido realizado, tirava dúvidas, realizava discussões, via 
no que podia contribuir. Eu ia como coordenadora pedagógica e via o 
pedagógico, mas a secretária de educação também ia com mais 
duas pessoas, éramos quatro no total e essa equipe via a escola 
como um todo, conversava com todos os funcionários (BROMÉLIA, 
2015).  
 

A coordenadora explica que os encontros eram bimestrais, quando essa 

equipe tinha um período destinado para atender todas as escolas. “Tinha o espaço 

aberto, onde conversávamos, tinha também o espaço onde eles podiam escrever se 

não se sentissem à vontade para falar, era assim a dinâmica do projeto” 

(BROMÉLIA, 2015). 

A partir da orientação proporcionada pelas oficinas do projeto e pelas visitas 

da equipe da secretaria, as escolas implementaram uma dinâmica de trabalho que, 

segundo os entrevistados, se deu de forma democrática, sempre a partir de 
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discussões coletivas sobre as fragilidades do processo educativo e em que aspectos 

poderiam melhorar. “Geralmente a gente sentava primeiro, a gestão e os 

supervisores, para discutir como íamos fazer na escola, depois partíamos para o 

trabalho com os grupos, formados por cada segmento” (JASMIM, 2015). Nesse 

processo, os sujeitos relataram algumas dificuldades, aparecendo em todas as falas 

a referência ao tempo destinado para as discussões, reuniões e demais momentos 

coletivos que o trabalho com o PPP exige.  

Alguns argumentaram que a escola está sufocada com muitos programas que 

vêm de fora para serem implementados, ocasionando uma sobrecarga de 

atribuições que atrapalha a articulação de questões primordiais como o PPP. Este, 

por ser um documento complexo, requer muita discussão e muitos encontros. Outros 

consideraram como dificuldade o fato de a maioria das pessoas que estão na escola 

ter mais de um vínculo de trabalho, alguns inclusive trabalham os três turnos, além 

dos professores que moram fora, em outras cidades. Essa realidade é colocada 

como obstáculo para a participação desses profissionais nos processos decisórios 

da escola. Os novos modos de regulação educativa incluem a responsabilização dos 

profissionais da educação pelos resultados, sem considerar as condições de 

trabalho e a valorização docente41, que, nesse caso, se expressaria por meio de 

salários dignos, condizentes com sua formação e responsabilidades que assumem. 

A falta dessa valorização leva a que os docentes necessitem trabalhar os três turnos 

para manterem-se condignamente. 

Ainda com relação às dificuldades enfrentadas, há os que apontaram 

dificuldades externas, quando as ações exigiram a participação de outras 

instituições e órgãos. Como exemplo, foi citado o setor jurídico da prefeitura, onde 

muitas vezes existe um embargo das solicitações das escolas, tendo como 

argumento questões burocráticas ou falta de recursos. Além dessas questões, as 

escolas ainda precisaram enfrentar a morosidade dos processos licitatórios.  

Outra dificuldade externa apontada refere-se ao órgão estadual de inspeção 

escolar. Como o município não tem sistema próprio de educação, segue as normas 

                                                           
41

 O eixo VI do documento final da CONAE/2014 apresenta agrupamentos de ações para promover a 
valorização dos profissionais da educação, relativos a salários justos e condizentes, planos de 
carreira que incentivem a permanência na função e adequada formação profissional, inicial e 
continuada. 

 



132 
 

estaduais e submete suas diretrizes à avaliação e aprovação desse órgão. Quanto a 

essa relação, a gestora de uma das escolas relata: 

 

A nossa maior dificuldade foi com a inspeção escolar. Nós 
atualizamos o PPP da época todo coletivo, fazendo as oficinas. A 
inspeção veio e mudou tudo, a proposta pedagógica da Educação 
Infantil e dos anos iniciais que fizemos de acordo com nossa 
realidade, eles padronizaram tudo, para todas as escolas. Eles 
trazem pronta e a escola preenche, muda só o nome. Então nossa 
maior dificuldade foi essa, porque a gente construiu da forma como 
aprendeu, mas a inspeção impôs padrões de acordo com resoluções 
estaduais. Às vezes a gente mudava um parágrafo, com uma 
linguagem nossa, da escola, aí eles devolviam grifado, com uma 
observação para mudar, principalmente a proposta pedagógica, se 
ficasse fora do padrão, não era aprovado (VIOLETA, 2015).  
 

 

 Conforme a gestora, essa é uma prática comum do órgão de inspeção, o que 

revela a existência de um forte controle sobre os processos pedagógicos e 

administrativos das escolas. Isso demonstra que o princípio da autonomia, 

assegurado na LDB 9.394/96, nem sempre se consolida na prática, assim como a 

relação entre as redes de ensino, que deveria ser de colaboração, está longe de ser 

a ideal. Nesse caso, a gestão democrática e a autonomia da escola são coibidas 

pela ação do órgão estadual, que impõe um padrão a ser atendido, desconsiderando 

o que foi construído coletivamente no interior da escola. 

 Apesar das dificuldades relatadas, as escolas concluíram o processo de 

reelaboração do PPP e, atualmente, iniciam a mobilização para uma nova 

atualização, tendo em vista a necessidade de adequar o plano às mudanças 

ocorridas, conforme detectado nas avaliações periódicas previstas no documento. 

Para os sujeitos da pesquisa, o PPP é um plano que precisa ser constantemente 

revisitado, na medida em que oferece orientação e direcionamento para que a 

escola realize melhor o seu trabalho. As falas apontam para a segurança que o PPP 

proporciona, uma vez que, por ser construído por todos os seguimentos, traz a 

perspectiva de um trabalho mais pautado no real, flexível e aberto às possíveis 

mudanças.  

Na visão dos entrevistados, toda essa mobilização realizada em torno da 

reelaboração do PPP representou um grande avanço para a educação do município, 

como pode ser constatado na fala de uma das coordenadoras: 
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São várias visões, é uma gestão participativa, onde diversos 
segmentos da comunidade participam da elaboração de um plano 
para nortear o trabalho da escola. Isso foi muito importante para a 
superação de práticas que existiam antes, onde tinham até pessoas 
que recebiam dinheiro para elaborar os planos das escolas. Fazia, 
ficava diferente da realidade que a escola tinha, mas tinha que fazer, 
então a escola pagava para alguém fazer. Agora nós podemos 
construir nossos planos com a participação de todos e tomando por 
base o processo que houve aqui em Acari nessa reelaboração do 
PPP que as escolas fizeram por meio do PAR, eu considero que foi 
muito democrático e muito participativo (BROMÉLIA, 2015). 
 
 

A mesma enfatiza que a ação do PPP foi cumprida porque o município deu 

prioridade a ela. Apesar das cobranças do PAR, as ações não foram realizadas 

somente pela obrigação de cumprir as metas do plano, mas pela necessidade, pelo 

amadurecimento das concepções de planejamento, pelo crescimento da 

compreensão da equipe do que seja gestão democrática e planejamento 

participativo e, “[...] se o PAR favoreceu esse processo possibilitando uma melhor 

organização das ações, então tivemos uma soma” (BROMÉLIA, 2015). 

As análises realizadas ao longo deste capítulo permitiram uma visão geral 

acerca do desenvolvimento do município de Acari, evidenciando avanços em 

diversos aspectos de sua organização econômica e social, especialmente no campo 

educacional, onde ocupa uma posição de destaque no estado do Rio Grande do 

Norte. Essa organização pode ser percebida com um dos aspectos que contribuíram 

para a execução do PAR, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo município 

no que concerne a recursos humanos e financeiros e apoio do MEC.  

Quanto ao planejamento, percebemos que já era uma prática consolidada na 

secretaria de educação e orientada às escolas, para o qual o PAR contribuiu 

principalmente por oportunizar um planejamento mais abrangente. No âmbito do 

indicador analisado neste trabalho, observamos que a mobilização sistemática 

proporcionada pela SEMEC e a constante articulação desse órgão com as equipes 

escolares favoreceram a execução das ações que culminaram com a reelaboração 

das propostas pedagógicas de todas as escolas da rede.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O federalismo brasileiro tem sido objeto de estudo de vários campos da 

ciência. Comumente centrados no âmbito político e jurídico, esses estudos têm sido 

desenvolvidos, também, na área econômica e social, a exemplo de pesquisadores 

que buscam analisar as implicações da organização federativa do Estado no campo 

educacional, cujas produções fundamentam este trabalho. Essas análises têm 

apontado para a existência de um pacto federativo em processo de construção, 

caracterizado por uma série de conquistas, mas também de desafios que incidem 

diretamente na forma como as políticas públicas são implementadas.  

Constatamos que no Brasil, historicamente, não existem elementos que 

evidenciem a existência de um federalismo consistente, capaz de articular princípios 

básicos como cooperação entre os entes federados, autonomia destes em sua 

esfera de competência e coordenação entre a União e os subgovernos. Apesar de 

se constituir enquanto federação desde a Proclamação da República, alguns 

estudiosos consideram que, em determinados momentos da história política do país, 

conforme ocorreu nos períodos ditatoriais, o federalismo foi interrompido. Embora 

mantido nominalmente e na legislação vigente, assumiu na prática princípios que o 

aproximaram mais do unitarismo consolidado no Império. Em outros contextos 

históricos, a federação teve pontos de fortalecimento, a exemplo da considerável 

autonomia administrativa conquistada por estados e municípios com a promulgação 

da Constituição de 1988. No entanto, ainda existem fragilidades na vivência dos 

fundamentos do pacto federativo brasileiro, que ainda não conseguiu vivenciar em 

plenitude seus princípios fundamentais no curso do tempo, como ocorre em relação 

à cooperação entre os entes federados que ainda não se efetivou na prática 

conforme as orientações legais.     

Vários fatores colaboraram para que essa instabilidade existisse. Dentre eles, 

destacamos a extensão territorial do país e sua grande heterogeneidade cultural e 

social, a alternância autoritarismo/democracia que se consolidou no campo político, 

as acentuadas desigualdades econômicas entre os entes federados, a presença de 

grupos hegemônicos com valores patrimoniais arraigados, interferindo nos rumos da 

política e da economia para garantir seus interesses, fazendo com que o caminhar 

histórico do federalismo brasileiro sofresse muitos percalços.   
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A Constituição Federal de 1988 redimensionou o federalismo, definindo que a 

relação entre União, estados e municípios deveria ser de colaboração, 

fundamentada nos princípios do federalismo cooperativo. Nesse sentido, a direção 

dada pela Lei para as relações intergovernamentais demandou o desenvolvimento 

de ações articuladas e coordenadas na proposição e gestão das políticas públicas. 

No entanto, os mecanismos que deveriam regulamentar o regime de 

colaboração para a oferta dessas políticas e proporcionar uma distribuição mais 

justa de poder e de recursos entre as unidades federativas não foram devidamente 

definidos. Dessa forma, há uma dependência de recursos da União por parte dos 

subgovernos e a concentração das decisões políticas mais importantes no centro de 

poder. No campo educacional, esse centro concebe e define como se dará a 

implementação das políticas e descentraliza sua execução para as esferas locais. 

Para assegurar a observância dessas diretrizes, a União condiciona o repasse de 

recursos à adesão de estados e municípios aos planos e programas de abrangência 

nacional e institui mecanismos de avaliação e controle dos resultados, 

caracterizando uma relação de caráter impositivo e regulatório.    

A regulação das políticas se intensificou no contexto de abertura política e 

econômica observada na década de 1990, com as reformas implementadas no 

âmbito do Estado sob a orientação de diretrizes transnacionais, influência da 

iniciativa privada e do direcionamento dado aos planos dos governos nacionais, que 

desejavam a adequação da economia brasileira aos moldes da nova ordem 

capitalista mundial, neoliberal e globalizada. Com base nessa orientação, o Estado 

passou a transferir a responsabilidade das ações sociais para outras instâncias, 

assumindo, em grande medida, o papel de regulador e avaliador de políticas. Em 

consonância com esse processo, a ação desses organismos direcionou também a 

reforma educacional, fazendo com que o imperialismo econômico e cultural dos 

países centrais influenciassem as propostas para a educação de países em 

desenvolvimento, como o Brasil, difundindo um projeto de educação globalizada, 

assentada em preceitos oriundos do campo econômico, como a eficiência, a eficácia 

e a redução e controle dos gastos.   

Nessa direção, a reforma educacional brasileira se embasou em uma 

concepção gerencial de administração pública, que tem como pressuposto a 

desconcentração de encargos. Embora se afirme tratar de uma descentralização, os 

processos decisórios continuam centralizados. Essa concepção influenciou o 
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planejamento governamental que vem se consolidando por meio do planejamento 

estratégico, com base no qual se firmam contratos de gestão.  

Inserido nesse contexto maior, o planejamento educacional revela-se como 

um campo permeado por diferentes interesses políticos e ideológicos, de atores 

sociais que representam concepções de educação distintas. Dentre esses atores, 

estão os educadores e defensores da escola pública de qualidade social e da 

democratização da gestão educacional, que historicamente se articulam pela 

superação da tradicional descontinuidade de políticas educacionais, como 

consequência da ausência de planejamento de longo prazo. Essa tradição está 

atrelada à lógica da fragmentação das ações características das políticas de 

governo implementadas no país, em detrimento de políticas de Estado.   

Por outro lado, entendemos que, pouco a pouco, essa realidade começa a se 

alterar pela proposição de alguns avanços. Nesse contexto, inicia-se um processo 

em que políticas de Estado começam a ser discutidas coletivamente pela sociedade 

brasileira, havendo progressos na democratização das políticas educacionais. Os 

anos 2000 são representativos desse movimento, pois são caracterizados por 

mobilizações, congressos e conferências, a exemplo da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE, 2010), que discutiu diretrizes para o novo Plano Nacional de 

Educação e debateu as ideias e proposições em torno da construção do Sistema 

Nacional de Educação. Contudo, é necessário atentar que muitas propostas sociais 

terminam por não se consolidar, considerando o jogo político de interesses dos 

grupos em conflito. Isso faz com que, muitas vezes, a participação social seja 

reduzida a meio de legitimação das propostas que os grupos hegemônicos 

pretendem consolidar. 

Nessa conjuntura, o PAR, enquanto plano operacional do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), coloca a melhoria da qualidade da educação 

como foco de suas ações e também se apresenta como uma proposta democrática, 

uma vez que pressupõe a participação de gestores, educadores e comunidade em 

sua elaboração. No entanto, as análises realizadas levam a compreensão de que o 

PAR restringe a autonomia dos municípios, tendo em vista que estes se submetem à 

proposta padronizada do MEC, disponibilizada por meio do SIMEC, sem participar 

da definição dessas diretrizes. Dessa forma, os municípios somente podem escolher 

entre as ações e subações predefinidas aquelas que consideram mais próximas de 

sua realidade, não sendo permitidas alterações ou inclusão de outras ações. Em 
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consequência, o padrão estabelecido não contempla as especificidades locais, 

levando os municípios a se adequarem ao que foi proposto. 

Em sua configuração geral, as concepções de planejamento e gestão que 

fundamentam o PAR contrapõem-se ao projeto de educação vislumbrado por 

educadores e movimentos sociais atrelados à luta pela democratização do ensino. 

Esses segmentos sociais conclamam uma participação efetiva nos processos 

decisórios que originam as políticas educacionais e uma gestão na perspectiva 

democrática, baseada no compartilhamento de responsabilidades.   

A gestão democrática da educação foi instituída nos principais textos legais 

orientadores da educação brasileira, o que deveria assegurar ampla participação na 

definição das políticas de planejamento e gestão educacional. No entanto, constata-

se o predomínio de políticas públicas federais que se impõem às demais esferas. 

Esse movimento tem relação com a tendência à municipalização de políticas 

educacionais, processo impulsionado pelas reformas implementadas na década de 

1990. Em decorrência, percebe-se uma série de dificuldades que requerem uma 

solução em conjunto entre a União e os subgovernos.  

Considerando que a maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte, 

apresentam fontes escassas de receitas próprias e, em muitos casos, dependem, 

em grande medida, dos recursos da União. Por sua vez, esses recursos destinados 

aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e, no caso 

específico da educação, tendo como principal fonte de financiamento o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), são parcos e insuficientes para manter a 

contento as redes municipais, especialmente mediante as cobranças por resultados 

que se dão a partir do controle proporcionado pelo IDEB. Além disso, a ampliação 

do ensino obrigatório, que passou a cobrir a faixa etária dos 4 aos 17 anos, fez 

crescer a demanda das redes municipais, que foram incumbidas pela LDB 9.394/96 

de oferecer a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.  

Na perspectiva de assegurar esse direito, faz-se necessária e urgente a 

regulamentação da colaboração entre as redes de ensino e entre as unidades 

federativas, bem como uma redistribuição de recursos, de forma a torná-los 

condizentes com as responsabilidades que são impostas aos municípios no 

processo de descentralização das políticas educacionais. 
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Apesar de apresentar várias limitações, o PAR contempla algumas inovações, 

dentre as quais, busca ensaiar um regime de colaboração entre as unidades 

federativas. Nesta pesquisa, assumimos o pressuposto de que a capacidade 

institucional do município, as condições de articulação da secretaria de educação, a 

cultura dos sujeitos envolvidos no processo e a interpretação que fazem das 

diretrizes políticas e outras especificidades locais influenciam no direcionamento que 

é dado às ações. Ou seja, mesmo havendo um planejamento educacional de 

formato padrão para todo o país, sua execução se dá de forma diferente nas 

diversas localidades.  

 Esse pressuposto foi confirmado no município de Acari, onde a secretaria de 

educação deu organicidade e dinamicidade às ações de orientação das escolas para 

reelaboração do projeto político-pedagógico. As entrevistas revelaram que os atores 

municipais reconhecem a importância do PAR enquanto ferramenta que fortaleceu o 

planejamento, permitindo uma melhor organização de suas ações e, 

consequentemente, uma melhor gestão dos processos educacionais. No entanto, a 

ênfase maior é dada à possibilidade de captação de recursos para o município, que 

quase não tem receitas próprias. Nesse sentido, os resultados sugerem que o PAR 

apresenta-se como um instrumento de articulação do regime de colaboração para a 

melhoria da qualidade educacional. Porém, a não efetivação dessa colaboração e o 

fato de ser percebido como oportunidade de acesso a recursos federais afastam a 

possibilidade do plano vir a se tornar articulador de uma política de Estado.  

 Os dados analisados dão conta de que o município já tinha uma estrutura de 

gestão organizada e efetivava ações com base no seu Plano Municipal de 

Educação, Plano Estratégico da Secretaria e projetos que foram incorporados ao 

PAR. Com a autonomia da rede municipal para propor caminhos com vistas a 

alcançar os objetivos pretendidos, esta desenvolveu ações próprias antes que o 

MEC as propusesse, fazendo com que o PAR assumisse um papel secundário na 

gestão do município. Ao obter resultados positivos executando ações por si só, 

inclusive, o município não foi, a princípio, incluso no PAR, bem como não teve 

acesso a programas e recursos que priorizam as redes com baixo IDEB. Isto 

demonstra que a ação do MEC é orientada por uma política minimalista, que não 

oferece subsídios para a contínua melhoria dos que já alcançaram bons resultados. 

No âmbito do indicador analisado, a pesquisa evidenciou a existência de uma 

articulação entre a secretaria de educação e as escolas da rede e o 



139 
 

desenvolvimento de ações sistemáticas e acompanhamento cíclico dessas ações, 

no sentido de dar suporte as equipes escolares. O PAR é orientado por uma 

concepção estratégica de planejamento, que também tem a participação como 

princípio. Contudo, os processos suscitados pela reelaboração do projeto político-

pedagógico no município de Acari revelaram-se enquanto espaços de ampla 

participação, decisão e ação coletiva, orientados por uma concepção de 

democratização da gestão educacional. Ficou evidente que o município já tinha 

consolidado a prática do planejamento educacional e que, conforme as entrevistas, 

o PAR trouxe contributos para essa prática, uma vez que disciplinou a relação 

existente com a ação de planejar, estipulando prazos e designando 

responsabilidades. Nesse sentido, podemos afirmar que o PAR potencializou 

processos que vinham sendo desenvolvidos no município. 

O estudo revelou a ação impositiva do MEC, que direciona os planos e 

programas para suas prioridades, deixando de contemplar as reais necessidades do 

município. No PAR isto fica evidente, por exemplo, quando o MEC define as ações 

que receberão assistência financeira, não permitindo que os municípios escolham as 

ações que serão financiadas conforme suas necessidades. 

A análise do Relatório de Plano de Ação do PAR de Acari demonstrou que, 

das 77 subações elencadas para serem executadas, 44 foram de responsabilidade 

do município, 29 contemplaram assistência técnica do MEC e apenas 04 podiam 

contar com assistência financeira da União. Esta disparidade revela que, apesar de 

se propor a fomentar a colaboração entre os entes federativos, o PAR leva a 

instância local a assumir a maior parte das responsabilidades na execução das 

ações.  

Mediante as dificuldades enfrentadas, como a escassez de recursos humanos 

e financeiros, a gestão no município de Acari constitui-se como um elemento 

essencial para promover o desenvolvimento educacional e tem obtido avanços 

significativos. Os resultados alcançados no IDEB pelo município podem ser 

percebidos como um reflexo desses avanços, assim como sua organização 

administrativa pode ser vista como um dos aspectos que possibilitaram a execução 

das ações do PAR aqui estudadas. 

Nesse sentido, a organização e a articulação proporcionada pela secretaria 

de educação foram essenciais para que cada etapa do projeto político-pedagógico 

das escolas fosse construída e vivenciada de forma coletiva. As diretrizes 
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estabelecidas pelo município a partir do indicador do PAR (Existência de Projeto 

Pedagógico nas escolas e grau de participação dos professores e do Conselho 

Escolar na elaboração dos mesmos, de orientação da Secretaria Municipal de 

Educação, considerando as especificidades de cada escola), materializadas no 

projeto “A força da Equipe”, que, por meio de oficinas, ofereceu a orientação 

necessária, bem como no projeto “A SEMEC vai à escola”, que promoveu o 

acompanhamento cíclico e sistemático da implementação das ações do PPP nas 

unidades escolares, fomentaram a organização de espaços e processos 

democráticos no interior das duas escolas. 

O PAR é baseado em princípios gerenciais que orientam a política nacional 

na atualidade, onde são adotadas práticas de gestão pública que tem como 

referência o modelo gerencial das empresas privadas. Contudo, a implementação de 

ações no âmbito do indicador analisado revelou que os processos vivenciados pela 

secretaria e educação e escolas foram permeados pelos valores e ideias que 

fundamentam as concepções de educação dos sujeitos e pelo direcionamento que 

coletivamente decidiram dar à educação no município. Assim, o envolvimento dos 

sujeitos e a cultura local foram fundamentais para a execução e o sucesso das 

ações implementadas. 

Buscamos, ao longo dos dois capítulos teóricos que fundamentam este 

trabalho, compreender como o planejamento educacional se articula nas esferas 

intergovernamentais brasileiras, a primeira questão que orientou esta pesquisa. No 

capítulo final, onde realizamos a análise da implementação de ações do PAR de 

Acari, buscamos responder a segunda questão: Como o PAR do município de Acari 

promoveu a articulação entre a SEMEC e suas instituições de ensino, para subsidiá-

las quanto ao planejamento global do trabalho escolar? 

Mediante as respostas obtidas para estas questões, entendemos que foi 

possível alcançar o objetivo definido para a pesquisa: analisar as repercussões do 

PAR na elaboração do projeto político-pedagógico de escolas do município de 

Acari/RN, investigando a articulação desenvolvida no âmbito da Secretaria de 

Educação e as ações por ela executadas em duas escolas. Ressaltamos, porém, 

que as conclusões aqui apresentadas devem fomentar novos questionamentos, visto 

que não tivemos a pretensão de trazer respostas definitivas para as questões que 

orientaram a pesquisa.  
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APÊNDICE A − ROTEIRO DE ENTREVISTA COM INTEGRANTES DO COMITÊ 

GESTOR (SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DA SEMEC) 

 
 

1. O que você pensa sobre o PAR? 

2. Como foi a elaboração do PAR no município? (por que o município elaborou, 

quem participou, quando foi a elaboração) 

3. Quais as dificuldades enfrentadas na elaboração? 

4. Antes do PAR, o município tinha algum tipo de planejamento educacional 

para sua rede de ensino (PME, PPA, PES)? Qual o setor da SEMEC 

responsável por esses planos, como era a sistemática adotada? 

5. O PAR tem contribuído para o planejamento da rede de ensino? De que 

forma? 

6. Como se dá o acompanhamento/avaliação das ações implementadas? Quem 

acompanha e avalia? Como acontece esse acompanhamento? 

7. O PAR tem influenciado na gestão educacional do município? Como? 

8. Na sua visão, o PAR interfere na autonomia do município? Em que sentido? 

9. Como você vê a relação entre o MEC e o município? (na elaboração e no 

acompanhamento do PAR) 

10. Como você analisa a capacidade administrativa do município para realizar as 

ações do PAR que são de sua competência? 

11. A SEMEC orientou as escolas quanto à elaboração dos seus PPPs? De que 

forma? Quais os resultados obtidos? (como foi a elaboração, como foi a 

reelaboração, quais as pessoas responsáveis?) 

12. Existe algum tipo de acompanhamento da SEMEC no que se refere à 

implementação dos PPPs das escolas? Como e quando se dá? 
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APÊNDICE B − ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES E 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS 

 
 

1. Qual a importância do planejamento para a gestão da escola? Como ele tem 

se realizado?  

2. A escola tem PPP? Como foi sua elaboração? Quando foi reelaborado? 

3. A SEMEC orientou a escola quanto à elaboração do PPP? Como se deu essa 

orientação?  

4. Como a escola conduziu o processo de elaboração do PPP a partir das 

orientações da SEMEC? 

5. Houve assessoramento da SEMEC durante o processo de implementação? 

De que forma? 

6. Em sua opinião, o que significa para a escola ter o PPP implantado e 

atualizado? (Por quê?) 

7. Quais as dificuldades enfrentadas pela escola na condução do processo de 

elaboração e implementação do PPP? 

8. O PPP já foi avaliado? Quando? Quais os resultados?  

9. Você tem conhecimento do PAR enquanto planejamento municipal? Na sua 
percepção, ele tem interferido na gestão da escola? De que forma? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


