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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa o Plano de Ações Articuladas (2011-2014) da rede 

pública estadual de ensino público do Rio Grande do Norte, especificamente, a dimensão 

infraestrutura e recursos pedagógicos em consonância ao regime de colaboração entre a União 

e o Estado. Esse Plano é um planejamento sistêmico instituído pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, criado pelo Decreto Nº 6.094/2007 e agregado pelo Plano 

de Desenvolvimento da Educação, objetivando melhorar a qualidade da educação na 

perspectiva do regime de colaboração entre os entes federados, por intermédio da assistência 

técnica e financeira por parte da União. O estudo discute o federalismo brasileiro configurado 

a partir da Constituição de 1988 na área educacional, o financiamento da educação básica e o 

regime de colaboração, sendo este um importante instrumento para equilibrar as tensões 

demandadas na oferta diante das diferenças de financiamento entre as instâncias federativas. O 

suporte teórico-metodológico é o materialismo histórico dialético e a abordagem qualitativa, a 

revisão bibliográfica de autores que discutem o federalismo e a implementação do Plano de 

Ações Articuladas, a coleta de dados no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle, Sinopses Estatísticas do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, além da realização de entrevistas com coordenadores e técnicos 

da Secretaria Estadual de Educação. A investigação considera o regime de colaboração como 

princípio fundamental do federalismo brasileiro que envolve a colaboração por meio da 

assistência financeira. Para compreender esse movimento, analisa os montantes de recursos 

solicitados, recebidos e sua aplicabilidade, bem como os resultados atingidos em termos 

quantitativos. Evidencia, ainda, que a União cumpriu parcialmente sua função na assistência 

financeira ao ente federado no que se refere às ações de infraestrutura e recursos pedagógicos 

da rede, considerando, assim, garantia parcial do regime de colaboração via assistência 

financeira. Embora a proposta do Plano de Ações Articuladas proporcione o planejamento 

educacional e a assistência suplementar da União ao Estado, faz-se necessária a 

institucionalização de mecanismos legais normativos que orientem a relação entre a União e os 

entes subnacionais a fim de assegurar a proposição de melhoria da qualidade da educação 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Regime de Colaboração. Plano de Ações Articuladas. Infraestrutura e Recursos 

Pedagógicos. 

 



ABSTRACT 

This work analyzes Articulated Actions Plan (2011-2014) from state education 

network in Rio Grande do Norte, specially related to the dimension infra-structure and 

pedagogical resources according to the system of collaboration between Union and State. This 

Plan is a systemic planning created by the Target plan on “All for Education Commitment”, by 

the Decree Nº 6.094/2007 and by de Plan of Developing Education, aiming to improve the 

quality of education in the perspective of system of collaboration between federal entities, 

through technical and financial assistance by the Union. This study analyzes Brazilian 

federalism based on Constitution of 1988 to the educational area, the financial politician of 

basic education and the system of collaboration, which is an important instrument to equilibrate 

tensions in the offering of education considering differences of financing in the federal entities. 

The theorical-methodological support is the historical-dialectic materialism and qualitative 

approach, a literature review based on authors that discuss federalism and implementations of 

Articulated Actions Plan, a data collection in the Integrated System of Monitoring, Execution 

and Control Statistical Synopses of the School Census of the Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira in addition to the interviews with coordinators and 

technicians from the Rio Grande do Norte Secretary of Education. This investigation considers 

the system of collaboration a main principle to the Brazilian federalism that involves 

collaboration based on financial assistance. To understand this financial transaction, it analyzes 

quantity of resources asked, received and its applicability, as well as results in quantitative 

terms. It detaches that Union did not fulfill its function in the financial assistance of the federal 

entity related to the infra-structure actions and pedagogical resources of the network, 

considering a partial assurance to the system of collaboration with financial assistance. 

Although the purpose of the Articulated Actions Plan brings an educational planning and 

supplementary assistance from Union to State, it is necessary the institutionalization of legal 

mechanisms that guide the relationship between Union and federal entities aiming to assure the 

improvement of the quality of the Brazilian education. 

 

Keywords: System of collaboration. Articulated Actions Plan. Infra-structure and Pedagogical 

resources.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação como direito social reconhecido pela Constituição Federal de 1988, 

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

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996b), deve integrar a agenda de 

desenvolvimento nacional, visto que é um direito abrangente, essencial para o exercício de 

todos os outros direitos humanos. No entanto, continua longe de ser universalmente realizado, 

com uma assustadora fenda entre compromissos, realidade, obrigações do Estado e sua 

efetivação. A concretização do direito à educação é suplantada pela marginalização das crianças 

e dos jovens na idade escolar, tendo em vista as disparidades sem precedentes no acesso e na 

qualidade, considerando que, à medida que cresce a demanda por vagas, as condições de oferta 

e atendimento educacionais são precarizadas a despeito das limitações do investimento 

financeiro governamental e/ou estatal na política educacional. 

A educação pública brasileira situa-se num contexto desafiador em virtude da 

necessidade de universalização e da garantia da qualidade do ensino. A partir da década de 

1970, a capacidade de atendimento escolar foi ampliada, inicialmente no Ensino Fundamental 

– que foi potencializado, na década de 1990, com a instituição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) – e, 

posteriormente, no Ensino Médio numa intensidade menor. A oferta das matrículas na rede 

pública garantiu o acesso ao Ensino Fundamental, mas não a qualidade, a permanência e o 

sucesso educacional de crianças, jovens e adultos, em sua maioria, oriundos das classes sociais 

mais baixas e desprovidos de poder aquisitivo e de capital social formal da escola. Conforme 

preconiza Mendonça (2000, p. 58), o mesmo Estado que “expandiu enormemente o acesso da 

população à escola pública brasileira, permitiu que ela se degradasse ao longo do tempo, não 

aplicando os recursos financeiros adequados à manutenção da rede física e ao desenvolvimento 

do ensino”.  

Nesse processo, o papel do Estado financiador/mantenedor é imprescindível na 

formulação de políticas que superem as desigualdades sociais, principalmente no que diz 

respeito à garantia da educação básica brasileira, visto que o acesso à educação deve ser 

possibilitado a todos em condições de igualdade – trata-se de um direito estabelecido pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) – objetivando a construção de oportunidades mais 

equitativas, na perspectiva de compreender a complexidade das relações política, territorial e 

administrava do Estado brasileiro.  
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Dessa forma, os limites históricos e sociais que constituem o federalismo brasileiro 

após a CF/88 apresentam desdobramentos significativos na implementação de políticas 

educacionais e indicam a busca pelo fortalecimento do pacto federativo, a partir das relações 

de cooperação entre os entes federados, para superação das desigualdades regionais que 

definem a conjuntura educacional brasileira. A esse respeito, Dourado (2010, p. 68) argumenta: 

“a relação entre Estado, educação e políticas educacionais é marcada por processos e dinâmicas 

complexas, que traduzem a historicidade das relações sociais mais amplas, suas prioridades e 

formas ideológicas”.  

A organização da educação nacional vincula-se ao planejamento político-

administrativo do país, uma vez que o Brasil é uma República Federativa e, a partir da Carta 

Magna de 1988, definiu os municípios, os estados, o Distrito Federal (DF) e a União como entes 

federativos autônomos, determinando as atribuições e responsabilidades de cada ente federado 

e instituindo o regime de colaboração como princípio norteador da organização e execução da 

educação nacional. Essa foi uma tentativa de amenizar as diferenças na oferta da educação 

advindas das disparidades econômicas, sociais e regionais que marcam o Brasil e afetam 

diretamente às políticas sociais. 

Nesse cenário, é relevante o papel do Estado na elaboração de políticas públicas que 

fortaleçam o pacto federativo, garantam educação básica de qualidade referenciada e ajudem a 

superar as desigualdades sociais. Partindo dessa compreensão, a investigação sobre as relações 

federativas e de colaboração entre a União, o estado e os municípios é fundamental para a 

compreensão das políticas educacionais. Assim, esta dissertação aborda a dinâmica federativa 

brasileira, o regime de colaboração entre a União e o estado do Rio Grande do Norte por meio 

do Plano de Ações Articuladas, no período 2011 a 2014, especificamente o financiamento da 

dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos. 

O estudo das políticas públicas da educação brasileira, como objeto da estrutura 

federativa do Estado, considera: o relacionamento entre União, Distrito Federal, estados e 

municípios; a complexidade socioeconômica marcada pelas capacidades administrativas 

financeiras dos entes federados; a repartição de competências; e a descentralização de recursos 

financeiros com a transferência de encargos e serviços a ser gerenciados por estados e 

municípios, ou seja, há um esforço do governo federal em desenvolver as políticas educacionais 

em regime de colaboração.  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 211, a 

articulação dos entes federados na organização dos sistemas de ensino, ao mesmo tempo que 

atribui à União a função redistributiva e supletiva, mediante a assistência técnica e financeira 
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aos estados e municípios, a fim de garantir a universalização do ensino e a qualidade da 

educação. Esse artigo também determina que União, estados, Distrito Federal e municípios 

devem organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensino.  

Outros dispositivos apresentam preceitos legais que contribuem, também, com o 

regime de colaboração, a exemplo da Lei Nº 9.394/96 – Diretrizes e Base da Educação (LDB) 

(BRASIL, 1996b); da Lei Nº 9.424 (BRASIL, 1996c), que instituiu o Fundef, que vigorou até 

2006; do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb); da Lei Nº 11.494 (BRASIL, 2007b), em vigência até 2020, 

que substituiu o Fundef; e a Emenda Constitucional Nº 59/2009 (BRASIL, 2009) que dispõe 

sobre a organização dos sistemas de ensino de forma colaborativa entre a União, Distrito 

Federal, estados e municípios a fim de garantir, entre outros direitos, a oferta da educação 

obrigatória a todos. Dessa forma, a educação básica deve ser uma atribuição comum a todos os 

entes federados. Um procedimento que cria essa dinâmica é: 

 

O regime de colaboração supõe o compartilhamento de responsabilidades entre os 

entes federados. Assim, mesmo questões que são da responsabilidade local 

(municipal) se inserem, de algum modo, na esfera de responsabilidades do Estado e 

até da União, seja do ponto de vista da interdependência com as competências de 

coordenação, implementação e avaliação das políticas educacionais dessas instâncias, 

seja no que tange às responsabilidades fiscais e de financiamento, quando for o caso. 

É a ideia da interdependência e da corresponsabilidade intrínseca ao federalismo 

cooperativo (MACHADO, 2002, p. 127). 

 

Na direção referida por Machado (2002), a organização do Estado brasileiro em uma 

estrutura federativa é um dos mais importantes balizadores do processo político do Brasil, 

influenciando no delineamento das políticas sociais e nas ações de reforma do Estado 

(ABRUCIO, 2005). O regime de colaboração definido pela Constituição Federal de 1988 

relaciona-se com a própria organização política institucional brasileira que, para legitimação do 

sentido de país federativo, impõe a necessidade de compartilhamento de responsabilidades. 

Nessa direção, 

 

[...] a requisição e justificativa do Regime de Colaboração no Brasil têm sua 

plausibilidade fundamentada pela forte assimetria quanto à capacidade de 

autofinanciamento entre as suas esferas administrativas. A herança da desigualdade 

de distribuição de renda da população, as disparidades de potencial tributário entre as 

regiões, os graves problemas de discriminação étnica, além de outros, são alguns dos 

elementos que reforçam a necessidade de um pacto federativo que faça valer o sentido 

de sermos uma federação, que como já afirmamos, requer relação de reciprocidade 

entre suas partes constituintes (ANDRADE, 2013, p. 390). 

 

No sentido da implementação desse regime, segundo Souza (2005), o federalismo 

cooperativo indicado na Constituição Federal tem encontrado muitas barreiras, tanto no aspecto 
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legal quanto institucional, por dois principais motivos: as diferentes capacidades dos governos 

subnacionais de implementarem políticas públicas, dadas as enormes desigualdades financeiras, 

técnicas e de gestão existentes; e a ausência de mecanismos constitucionais ou institucionais 

que estimulem a cooperação, tornando o sistema altamente competitivo. Para Rezende (2010), 

há um desequilíbrio entre a descentralização tributária, a ampliação das transferências de 

recursos e o novo regime de garantias financeiras para atender os direitos sociais inseridos na 

Constituição Federal.  

A esse respeito, Cruz (2009a) ressalta que a ação coordenadora da União e a definição 

das políticas públicas foi acompanhada de uma concentração da maior parte dos recursos 

financeiros, comprometendo o efetivo compartilhamento de poder e de autonomia dos demais 

entes federados. A autora ainda destaca a relação assimétrica entre os recursos concentrados 

pela União e sua irrisória participação no financiamento da Educação Básica.  

Nessa perspectiva, o governo federal ampliou sua atuação na coordenação federativa 

durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme afirmam Abrucio, 

Franzese e Sano (2010). Na educação, essa participação ocorreu por meio de vários programas 

e ações que buscaram redistribuir recursos ou aumentar a articulação entre os níveis de governo 

mediante uma norma federal. Nesse caso, podem ser citados, como política de coordenação 

federal, a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que no seu bojo instituiu 

o Plano de Ações Articuladas (PAR); e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Conforme Camini (2010), a base legal e a legitimidade conferidas ao PDE/Plano de 

Metas estão nos objetivos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 para a educação, visto 

que prevê a instituição de sistemas educacionais entre os entes federados e de um sistema 

nacional considerando a multiplicidade. Nesses termos, compete à União exercer, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de 

oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Nesse sentido, o 

PDE/Plano de Metas pode ser considerado uma estratégia do governo federal para fortalecer as 

relações intergovernamentais e o regime de colaboração entre União, estados e municípios. 

Apesar disso, percebe-se que os dispositivos legais que instituem o regime de 

colaboração não são suficientes para garantir a política de financiamento da educação, uma vez 

que há uma discrepância entre as responsabilidades administrativas dos governos subnacionais 

versus a dotação de recursos e a assistência técnica e financeira da União, que concentra a maior 
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parte dos recursos, tanto pela quantidade de tributos sob sua responsabilidade quanto pelo 

volume arrecadado. Além disso,  

 

[...] 1) os recursos são insuficientes; 2) a política macroeconômica tem influenciado 

diretamente a política educacional, de forma a minimizar os recursos destinados à 

educação; 3) persistem práticas como desvios de finalidades, sonegações e isenções, 

que fragilizam a oferta educacional pública; 4) a má administração dos parcos 

montantes destinados à educação ainda é uma realidade, problema acentuado pelo 

frágil controle social existente; 5) as políticas implementadas resultam em conflitos 

de responsabilidades, que favorecem a desresponsabilização por parte dos entes 

federados, especialmente da União, que não cumpre sua função supletiva e 

redistributiva em relação aos estados e municípios, como previsto 

constitucionalmente (CRUZ, 2009b, p. 12). 

 

Assim, o financiamento da educação, diretriz abordada por Cruz (2009b), é tema 

central nas relações federativas brasileiras, pois é resultado da organização político-

administrativa do Estado e somente por meio do financiamento é possível garantir as condições 

materiais, de infraestrutura e recursos pedagógicos para o alcance dos objetivos educacionais. 

Conforme afirma Cury (2006), o pacto federativo é um dos elementos mais importantes para o 

resultado das políticas educacionais, uma vez que determina a organização e a gestão territorial 

do Estado, impactando na estrutura administrativa e política dos governos e no atendimento à 

população. Assim, a prerrogativa do direito constitucional na dimensão do direito a uma 

educação com as condições de acesso e qualidade são fatores indispensáveis para o processo de 

ensino-aprendizagem e para a organização das políticas educacionais de forma colaborativa e 

articulada, respeitando-se a autonomia entre os entes federados. 

Dessa forma, visando à melhoria da educação básica, via implementação do pacto 

federativo, o governo federal lança o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que propõe 

a instrumentalização do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, a partir do Decreto 

Nº 6.094 (BRASIL, 2007a), que abrange 28 diretrizes. Ao aderir ao Compromisso, os entes 

federados passam a implantá-lo em suas redes, podendo, para isso, contar com o apoio técnico 

e/ou financeiro da União por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), o qual tem caráter 

plurianual e multidimensional, possibilitando a conversão de esforços e ações entre todos os 

entes federados, uma vez que tem como premissa legal a materialização do regime de 

colaboração no contexto brasileiro. 

Nessa diretriz, considerando o arcabouço teórico deste estudo, o trabalho de 

investigação desenvolvido discute os principais aspectos da política educacional, no que diz 

respeito à compreensão de possibilidades e limites do sistema federativo brasileiro, 

especialmente o financiamento da educação, no sentido de averiguar a efetivação do regime de 

colaboração entre a União e o estado do Rio Grande do Norte, mediante a implementação do 
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PAR no período 2011 a 2014, na dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos. Para tal, 

utiliza-se como campo empírico a Rede Pública Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. 

Partindo desse interesse em pesquisar as relações federativas e o PAR da rede pública 

estadual, surgiu da necessidade de compreender a política de financiamento da educação no 

contexto do regime de colaboração, contribuir com a construção do conhecimento científico 

para a Rede Estadual de Ensino, além de colaborar com o avanço das pesquisas na área 

educacional e proporcionar novos subsídios às políticas locais. Conforme Bastos e Cardozo 

(2010): 

 

O aprofundamento das pesquisas sobre financiamento pode subsidiar os educadores e 

a sociedade civil, assim como, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no 

cumprimento dos parâmetros legais sobre a educação pública no Brasil. Portanto, 

desvendar as nuances desse contexto, é antes de tudo prestar um enorme serviço à 

população usuária da educação pública. Pois se cria a possibilidade de se elaborar uma 

postura crítica por parte das entidades de classe, assim como da própria organização 

da sociedade civil em defesa da educação pública com qualidade social, isto é, criam-

se as condições políticas para o enfrentamento social (BASTOS; CARDOZO, 2010, 

p. 14). 

 

Nessa compreensão, a pesquisa sobre a política de financiamento da educação básica 

pública na perspectiva do regime de colaboração por meio do PAR se faz a partir da elaboração 

de questões que estabelecem o limite do objeto de pesquisa na perspectiva crítico-dialética, 

conforme enfatiza Santos (2009). Isso nos possibilita uma reflexão mais aproximada de estudos 

que visam captar as caracterizações de forças sociais e políticas que influenciam, ou mesmo 

determinam, a estruturação/organização do conhecimento, uma vez que buscam a superação da 

aparência imediata do real e a ampliação de compreensões conceituais simplistas e abstratas.  

Nessa perspectiva, elaboraram-se as seguintes questões de pesquisa: 

• O Plano de Ações Articuladas (2011-2014) da Rede Estadual de Ensino, na 

diretriz do financiamento da dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos, atesta a existência 

do regime de colaboração entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte? 

• De que forma a concepção do federalismo instituído pela Constituição de 1988 

repercute nos entes federativos, segundo o referencial bibliográfico? 

• O planejamento do PAR (2011-2014) da Rede Estadual de Ensino Público do 

RN prevê ações de apoio técnico e financeiro para atender a demanda de infraestrutura e 

recursos pedagógicos da rede? 

Em relação ao objetivo geral, este estudo busca analisar o Plano de Ações Articuladas 

(2011-2014) da Rede Estadual de Ensino Público, na dimensão infraestrutura e recursos 
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pedagógicos no que diz respeito ao regime de colaboração financeira entre a União e o Estado 

do Rio Grande do Norte. 

Ademais, elegemos como objetivos específicos: 

• Compreender o modelo federativo brasileiro, suas implicações políticas e 

educacionais para o financiamento da educação básica. 

• Discutir o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano de Ações 

Articuladas e seus desdobramentos para o regime de colaboração na instância federativa 

subnacional. 

• Analisar o planejamento do PAR (2011-2014) da Rede Estadual de Ensino 

Público do Estado do Rio Grande do Norte e a execução das ações previstas por parte da União 

a fim de garantir o apoio técnico e financeiro na perspectiva do regime de colaboração. 

No que diz respeito à fundamentação teórico-metodológica da pesquisa científica e à 

postura filosófica na produção do conhecimento, estas proporcionam subsídios para se 

estabelecerem as relações com o objeto do estudo e os objetivos que se pretendem alcançar. 

Para Sánchez Gamboa (1998, p. 6), a adoção de uma postura epistemológica deve ser 

considerada “[...] segundo sua capacidade de dar ou não conta da realidade e de sua 

potencialidade de produzir resultados úteis ao desenvolvimento”. Assim, os resultados da 

pesquisa dependem sobretudo da ampliação do conhecimento no campo epistemológico e da 

abordagem que dá sustentação às decisões a ser tomadas pelo pesquisador na elucidação da 

relação entre sujeito e objeto e fundamentam a construção do conhecimento científico. 

Nessa diretriz, visando alcançar os objetivos desta pesquisa, utiliza-se como 

pressuposto o materialismo histórico dialético, que “ao contrário da metafísica, que concebe o 

mundo como um conjunto de coisas estáticas, [...] o compreende como um conjunto de 

processos” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 100), em constante transformação.  Nesse 

sentido, faz-se necessário reconhecer as contradições e os conflitos na construção e na 

implementação das políticas públicas a partir do contexto histórico que envolve os aspectos 

sociais, políticos e econômicos.  

Esta pesquisa primou por uma abordagem qualitativa na qual o pesquisador procura 

compreender fenômenos, ações individuais, grupais ou organizacionais em seu ambiente e 

contexto social. Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa é adequada quando o objeto de 

estudo possui natureza social, não sendo capaz de quantificá-lo, sendo útil quando a 

compreensão do contexto sociocultural é relevante para a pesquisa. Nessa abordagem, prioriza-

se observação, registro, análise da interação entre sujeitos e meio social.  
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Segundo Bogdan e Biklen (1982 apud LUDKE; ANDRÉ, 2014, p. 13), a pesquisa 

qualitativa envolve a “obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar 

a perspectiva dos participantes”. Nesse caso, a preocupação com o processo é muito maior do 

que com o produto. O interesse do pesquisador, ao estudar determinado problema, é verificar 

como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. Conforme 

aponta Oliveira (2008), 

 

A opção por uma abordagem qualitativa deve ter como principal fundamento a crença 

de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real, objetivo, concreto e o sujeito; 

portanto, uma conexão entre realidade cósmica e o homem, entre a objetividade e a 

subjetividade. Ou, mais precisamente, na abordagem qualitativa, o pesquisador (a) 

deve ser alguém que tenta interpretar a realidade dentro de uma visão complexa, 

holística e sistêmica [...] (OLIVEIRA, 2008, p. 68).  

 

Essa autora destaca que, na pesquisa qualitativa, devem-se utilizar os fundamentos da 

dialética nas concepções de análise, tendo em vista que favorecem a análise da realidade em 

movimento e a verificação das partes com a totalidade. Do ponto de vista da dialética, “para 

conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em todos os seus 

aspectos, suas relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no 

mundo está sempre em constante mudança” (OLIVEIRA, 2008, p. 59). Para Kosik (2002), a 

totalidade como categoria envolve: 

 

[...] realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 

qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a realidade; e 

todos os fatos (reunidos em um conjunto) não constituem, ainda, a totalidade. Os fatos 

são conhecimento da realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético 

– isto é, se não são átomos imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião 

a realidade sai constituída (KOSIK, 2002, p. 44). 

 

De acordo com esse autor, a totalidade não significa a captação das partes separadas 

umas das outras, mas o conjunto das particularidades e detalhes assimilados no processo de 

reprodução da realidade a partir das relações sociais produzidas por um ser histórico e social, 

dotado de sentidos e potencialidades. A realidade concreta possui estrutura própria que se 

desenvolve nas contradições que permeiam o fenômeno e se constrói nas estruturas autônomas 

que se influenciam mutuamente. Assim, a relação entre os entes federados é marcada por 

arranjos políticos constituídos e influenciados por organizações públicas e privadas agregadas 

à agenda governamental. 
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Nessa perspectiva, analisam-se a elaboração e a implementação do PAR (2011-2014), 

especificamente a dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos da Rede Estadual de Ensino 

Público do Estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, consideram-se o contexto particular e 

global do sistema federativo e as relações estabelecidas entre os entes federados subnacionais 

no âmbito das políticas educacionais. Assim, o federalismo, o regime de colaboração e a 

assistência financeira educacional são definidos como categorias para analisar o processo e as 

relações dos entes federados no âmbito do PAR. 

Ressalta-se que o estudo sobre as condições estruturais e materiais da rede escolar do 

estado do Rio Grande do Norte a partir do Plano de Ações Articuladas PAR exige uma reflexão 

sobre a política de financiamento da educação, tendo em vista a necessidade de investimentos 

que visem à melhoria das condições estruturais e materiais das escolas públicas a partir de um 

planejamento sistêmico. Desse modo, ao mesmo tempo que o PAR proporciona o planejamento 

plurianual e sistêmico das ações educacionais, em contraposição, impõe a regulação por parte 

da União dos entes federados, uma vez que as decisões são definidas no âmbito do governo 

federal. Esse paradoxo é peculiar ao Plano de Ações Articuladas, cuja reflexão sobre o contexto 

social, político e econômico, amparada pela revisão da literatura, da legislação, dos 

documentos, dos dados estatísticos e da voz dos sujeitos inseridos no contexto local se 

desenvolverá buscando compreender a realidade pesquisada com referência a realidades 

sociais, políticas e econômicas, utilizando-se como método de análise o materialismo histórico 

dialético numa abordagem qualitativa, considerando-se o contexto mais amplo da política 

educacional. 

Dessarte, os procedimentos da pesquisa no processo de investigação são importantes 

instrumentos na construção do conhecimento. Conforme Gil (2008, p. 3), a pesquisa é “processo 

formal, sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. O autor defende que o desenvolvimento da pesquisa depende de um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos. 

Para a construção e sistematização do trabalho, fez-se uso da revisão bibliográfica, 

com base em publicações (livros, periódicos nacionais, artigos apresentados em eventos, 

dissertações e teses) de autores que discutem sobre o federalismo e a implementação do PDE e 

PAR, possibilitando à pesquisadora a compreensão dos principais conceitos e a fundamentação 

teórica. Segundo Frigotto (1997), 

 

Quando iniciamos uma pesquisa não situamos um patamar “zero” de conhecimento; 

pelo contrário, partimos de condições já dadas, existentes, e de uma prática anterior, 
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nossa e de outros, que gerou a necessidade da pesquisa ao problematizar-se [...] No 

trabalho propriamente de pesquisa, de investigação, um primeiro esforço é o resgate 

crítico da produção teórica ou do conhecimento já produzido sobre a problemática em 

jogo. Aqui se podem identificar as diferentes perspectivas de análise, as conclusões a 

que chegou pelo conhecimento anterior e a indicação de premissas do avanço do novo 

conhecimento (grifo do autor) (FRIGOTTO, 1997, p. 87-88).  

 

Corroborando o pensamento de Frigotto, realizou-se ainda a análise documental da 

legislação vigente – Constituição Federal (BRASIL, 1988), LDB (BRASIL, 1996b), Decreto 

Nº 6.094 (BRASIL, 2007a), Emendas Constitucionais, entre outros documentos –, bem como  

a coleta de informações educacionais e financeiras nos portais oficiais do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e no Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle (Simec). De acordo com Frigotto (1997, p. 88), a primeira 

etapa da pesquisa é partir de condições existentes, uma vez que mediante “[...] resgate crítico 

da produção teórica ou do conhecimento já produzido sobre a problemática em jogo [...]”, 

buscam-se identificar as análises e as conclusões a que chegaram os autores e se indicam novas 

premissas na construção da pesquisa.  

Nessa direção, Ludke e André (2014, p. 45) apontam que: “Os documentos constituem 

também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem as 

afirmações e declarações do pesquisador [...] surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto”. Sobre a pesquisa documental, Gil (2008) ressalta: 

 

[...] o primeiro passo é a exploração de fontes documentais, que são em grande 

número. Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam 

qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, 

cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os 

documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. (GIL, 2008, p. 

51). 

 

Considerando que “as entrevistas possibilitam ter um contato com a realidade vivida 

pelos atores sociais” (GIL, 2008, p. 37), foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos 

técnicos da Secretaria de Educação do Estado, inclusive membros da equipe gestora que 

atuaram no período de recorte da pesquisa e outros que integram a gestão atual (2019/2020). A 

escolha desses representantes se justifica pelo fato de estarem diretamente envolvidos no 

processo de elaboração e implementação do PAR. 

Segundo Gil (2008, p. 117), “a entrevista é portanto, uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação”. Face ao exposto, a entrevista pode ser considerada um processo de interação 

social entre os sujeitos, em que o entrevistador objetiva extrair informações do entrevistado. 
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Dessa forma, a entrevista semiestruturada é um importante instrumento para coletar 

informações de diferentes aspectos da vida social.  

Neste estudo, foram realizadas entrevistas com cinco técnicos integrantes do quadro 

atual da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e do Lazer, sendo dois coordenadores, 

responsáveis pelos setores de planejamento e de tecnologias, respectivamente; dois são 

técnicos, um do setor financeiro e outro da infraestrutura; além de uma servidora que coordenou 

a Assessoria Técnica de Planejamento à época da elaboração do segundo ciclo do PAR (2011-

2014), todos envolvidos direta ou indiretamente no processo de elaboração e execução do Plano 

de Ações Articuladas e/ou na gestão dos recursos financeiros da educação do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Utilizam-se como instrumentos para composição das fontes de informação as 

pesquisas bibliográfica e documental a fim de atender a complexidade do objeto de estudo, uma 

vez que a pesquisa bibliográfica permitiu a delimitação temática do objeto de estudo a ser 

investigado; enquanto a pesquisa documental proporcionou, a partir de fontes primárias, 

desvendar as especificidades do objeto em análise, fazendo a conexão com o levantamento 

bibliográfico e teórico. De acordo com Frigotto (1997, p. 88), a “análise dos dados representa 

o esforço do investigador de estabelecer as conexões, mediações e contradições dos fatos que 

constituem a problemática pesquisada”. 

Com esta pesquisa, não pretendemos esgotar as diversas possibilidades de análise 

desse objeto de estudo. Apesar disso, espera-se que cumpra o seu papel de produzir novos 

conhecimentos e contribuir com as discussões da política educacional. 

Em relação à estrutura do trabalho, esta dissertação intitulada Regime de colaboração 

e o PAR da Rede Estadual de Ensino Público do RN (2011-2014): a dimensão infraestrutura e 

recursos pedagógicos está organizada em três seções, além desta seção introdutória e das 

considerações finais. Esta primeira seção apresenta a Introdução do trabalho com as 

informações iniciais e preliminares na delimitação do objeto de estudo, destacando a temática 

desta pesquisa, o aporte teórico-metodológico e os instrumentos utilizados no processo de 

investigação.  

A segunda seção, intitulada O Federalismo e o Regime de Colaboração no Brasil, 

discute as bases conceituais e teóricas do federalismo, sua estrutura organizacional, os arranjos 

institucionais entre os entes federados, o regime de colaboração e as interfaces do 

financiamento, cuja complexidade e cujo aparato legal definem as políticas da educação 

brasileira.  
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A terceira seção, denominada Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o 

Plano de Ações Articuladas (PAR) na perspectiva do regime de colaboração, discute o PDE 

que deu origem ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 

Nº 6.094 (BRASIL, 2007a) e o PAR como instrumento de planejamento plurianual e 

multidimensional que visa melhorar a educação básica com o apoio técnico e financeiro a partir 

da colaboração entre a União, estados e municípios. Apresenta-se ainda o diagnóstico do PAR 

(2011-2014) da Rede Estadual de Ensino Público, especificamente a dimensão infraestrutura e 

recursos pedagógicos.  

A quarta seção, Planejamento da Secretaria Estadual de Educação do RN e o PAR 

(2011-2014), apresenta: os fundamentos do planejamento da política educacional; o PAR como 

um instrumento de planejamento; e os indicadores que evidenciam o apoio técnico e financeiro 

por parte da União ao estado do Rio Grande do Norte.  

As considerações finais, quinta seção, elucidam as reflexões da pesquisa e expõem os 

resultados obtidos a partir do estudo da literatura disponível sobre o tema e as informações 

coletadas na pesquisa documental e nas entrevistas realizadas com os técnicos da Secretaria de 

Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer.  
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2 O FEDERALISMO E O REGIME DE COLABORAÇÃO NO BRASIL 

 

O federalismo tem por traço marcante a coexistência de diferentes núcleos, entre os 

quais, o exercício do poder político estatal é dividido. Seria a possibilidade de convivência da 

unidade nacional com a diversidade regional. Para Alexis de Tocqueville (2019), o sistema 

federativo permite reunir o melhor de dois mundos: a grandeza territorial e econômica de um 

Estado, materializada na União; e a facilidade de gerenciar interesses dos reduzidos grupos, 

encontrados nos Estados membros. Outro enfoque prioriza a análise do federalismo sob o 

prisma da organização territorial do poder político estatal.  

Na visão de Paulo Bonavides (2001), se a repartição de funções entre Legislativo, 

Executivo e Judiciário é um modo de dividir horizontalmente o poder, o federalismo é a forma 

vertical de alcançar o mesmo fim. Tem-se, assim, que, em Estados federais, instâncias local e 

nacional convivem e repartem entre si as responsabilidades inerentes à condução da vida 

societária, cada qual respondendo por uma parcela de atribuições.  

Nessa perspectiva, Costa (2010) apresenta alguns princípios básicos do federalismo, a 

saber: princípio contratual ou associativo, em que o poder legítimo só pode ocorrer em 

decorrência de pactos, convenções ou associações entre os autônomos; pluralismo político, a 

garantia da liberdade ocorre devido à existência de duas ou mais comunidades políticas 

autônomas, porém, não soberanas; subsidiariedade, responsabiliza a todos os entes envolvidos 

em relação a decisões e ações coletivas, devendo a União e os estados financiá-las, caso seja 

necessária a equidade federativa, assim, todos os estados ou unidades federadas deverão ter o 

mínimo para sua existência. O autor assim define a aplicação dos princípios: 

 

Onde o experimento federalista se mostrou bem-sucedido verificou-se uma tendência 

de convergência ou equilíbrio entre liberdade e igualdade. Nesse sentido, uma 

tendência comum a todos os estados federativos é o desenvolvimento de mecanismos 

(verticais e horizontais) de redistribuição de poder e recursos fiscais entre os governos 

subnacionais (COSTA, 2010, p. 732). 

 

Como consequência desse processo, Costa (2010) ainda destaca o fortalecimento da 

capacidade de intervenção do governo federal por meio do financiamento de programas, 

ampliação das relações intergovernamentais e consolidação do papel dos governos regionais. 

Ademais, a forma de Estado adotada (Estado Unitário ou Federativo), a relação centralização e 

descentralização de poder, a distribuição de competências e os papéis entre os níveis de 

governo, os incentivos, a cooperação ou competição intergovernamental, as capacidades 

governativas dos entes territoriais e as possibilidades de parcerias entre a sociedade e o poder 
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público na esfera local são fatores estratégicos para compreender o funcionamento e os 

resultados dos diversos setores governamentais (ABRUCIO, 2017). 

Para Elazar (1987, apud ABRUCIO, 2005), a federação se define pela existência de 

um modelo político territorial que precisa garantir, ao mesmo tempo, a autonomia dos níveis de 

governo e a interdependência entre eles. O governo central convive e compartilha decisões e 

interação com governos subnacionais autônomos. Assim, Michael Burgess (1993 apud 

ABRUCIO, 2005) definiu os países federativos como aqueles que se guiam pela “unidade na 

diversidade”. 

Do ponto de vista territorial, o federalismo funciona como mecanismo de acomodação 

dos conflitos, os quais são peculiares aos arranjos federativos, principalmente em países como 

o Brasil, cuja abertura política aconteceu antes das reformas econômicas, fiscais e 

administrativas. Conforme Souza (1999), a autonomia estabelecida na Constituição Federal 

(1988) não garante a resolução de conflitos entre os entes federados. A existência de múltiplos 

núcleos de poder, que entre si dividem responsabilidades e tarefas, faz com que precisem 

coexistir os governos central e local, de onde emanam uma ordem jurídica central e outra local, 

respectivamente. 

Desse processo, torna-se comum aos regimes federalistas a convivência, em um único 

espaço territorial, de duas ordens jurídicas e de duas instâncias governamentais, cada qual com 

uma esfera própria de atribuições. O federalismo compreende uma estrutura organizativa do 

Estado pactuada por um contrato estabelecido por meio da Constituição Federal que: estabelece 

um governo central para todo o país e determinados governos regionais autônomos (estados, 

províncias) para as demais unidades territoriais; define as competências, distribui os poderes e 

as funções de governo entre os governos central e regionais; atribui às unidades regionais um 

conjunto de direitos e deveres; autoriza os governos de ambos os níveis a legislar, tributar e agir 

diretamente sobre o povo; e fornece vários mecanismos e procedimentos para a resolução dos 

conflitos e disputas entre os governos central e regionais, bem como entre duas ou mais 

unidades regionais (ABRUCIO, 2010). 

No Brasil, o federalismo é composto pelos poderes da União, dos estados, dos 

municípios e do Distrito Federal, resguardado por uma constituição em que são atribuídas, para 

cada integrante do sistema, reponsabilidades na esfera política, social, econômica e 

administrativa, preservando a autonomia para atuar no seu território. Conforme define Levi 

(2004): 

 

O princípio constitucional no qual se baseia o Estado federal é a pluralidade de centros 

de poder soberanos coordenados entre eles, de modo tal que ao Governo federal, que 
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tem a competência sobre o inteiro território da federação, seja conferida uma 

quantidade mínima de poderes, indispensável para garantir a unidade política e 

econômica, e aos Estados federais, que têm competência cada um sobre o próprio 

território, sejam assinalados os demais poderes (LEVI, 2004, p. 491). 

 

Nesse sentido, as relações entre os entes federados são mais contratuais do que 

hierárquicas, resultado da divisão de poderes e funções. A materialização do estado federativo 

consiste, portanto, na relação de interdependência dos entes federados e a cooperação 

intergovenamental (ABRUCIO, 2010).  

Na atualidade, o sucesso dos regimes federais está relacionado à sua capacidade de 

lidar com as demandas sociais crescentes, de modo a oferecer respostas adequadas aos cidadãos. 

Nesse processo, a manutenção da estabilidade das relações estatais depende das relações 

estabelecidas entre a sociedade e as instâncias federadas. 

As federações diferenciam-se entre si e mesmo ao longo de sua própria história. No 

Brasil, a particularidade inicial estava na existência de um modelo estadualista, assimétrico e 

pouco cooperativo, cuja estrutura impactou nas políticas educacionais desde a Primeira 

República. Quanto à política estadual, esta era dominada pelas oligarquias, as quais não estavam 

interessadas em ampliar o acesso à educação, visto que seu poderio político e econômico se 

sustentava pela manutenção do atraso social e do analfabetismo. Essa situação federalista, nos 

termos de Michael Burgess (1993 apud ABRUCIO, 2005), ganhou dimensão institucional com 

a adoção de um modelo federativo que teve dificuldade de equilibrar as relações entre 

centralização e descentralização, além de ter mantido, ao longo do século XX, uma série de 

heterogeneidades socioeconômicas e de distribuição de poder territorial. 

O entendimento das relações intergovernamentais, portanto, acaba por ter como 

suposto a existência de uma estrutura federativa bastante assimétrica, tanto em relação aos 

recursos quanto no que diz respeito à capacidade político-administrativa, seja entre os estados, 

seja destes em relação à União. Esse processo sofreu algumas modificações recentemente, mas 

ainda há diferenças entre os entes federados que afetam tanto a articulação horizontal como a 

coordenação vertical. 

O legado mais próximo da experiência federativa do século XX é, pois, o modelo 

gestado pelo Regime Civil Militar de 1984, com centralização política, financeira e 

administrativa. Sustentando esse aspecto centralizador estavam dois pilares: 1) o caráter 

autoritário do sistema, que cerceou a autonomia política da sociedade, dos partidos e, para o 

que nos interessa, dos níveis subnacionais, dificultando, assim, as práticas de diálogo, barganha 

e cooperação consentida entre os entes federativos; 2) a expansão do Estado brasileiro, uma vez 
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que os militares, mesmo sendo antivarguistas, continuaram a tarefa inaugurada em 1930 de 

expandir a intervenção estatal, com destaque para a ampliação insulada e centralizada das 

políticas sociais (NUNES, 1997). Desse legado do regime civil militar surgem duas 

consequências: a primeira, a ausência de uma cultura de negociação entre os entes federativos; 

a segunda, a criação de nichos burocráticos federais com lastro meritocrático, mas fortemente 

insulados, que tentaram manter a todo custo o seu poder no processo de descentralização 

inaugurado na década de 1980 (ABRUCIO; SANO, 2011). 

No que diz respeito ao federalismo, há três premissas fundamentais nos Estados que o 

adotam como forma de organização, quais sejam: autonomia política, autonomia econômica e 

autonomia administrativa. Elas dizem respeito à liberdade que os estados possuem de elaborar 

suas próprias leis sob qualquer aspecto, ou seja, os estados regem sua conduta política e 

administrativa, segundo suas próprias leis, sem qualquer interferência externa. A autonomia 

política está relacionada ao direito dos governantes de projetarem seu programa governamental, 

enquanto a autonomia administrativa refere-se à liberdade dos entes federados na execução dos 

projetos e na efetivação dos atos administrativos. Já a autonomia econômica efetiva-se pelo que 

denominamos de federalismo fiscal.  

Conforme estudo realizado por Silva (2015), um dos maiores desafios nos países que 

aderiram ao federalismo como forma de organização político-administrativa é garantir a 

autonomia dos entes federados, especialmente devido à função que a União assume, de 

coordenar a federação, evitando uma atuação centralizadora. Logo, os conceitos de autonomia 

e interdependência entre os entes federados tornam-se elementos centrais nessa discussão. 

A adoção do federalismo pelo Estado brasileiro teve grande impacto na organização 

das políticas públicas, inclusive na Educação. A partir da década de 1980, as bases do 

federalismo brasileiro começaram a se recuperar mediante o processo de redemocratização 

(eleições diretas e descentralização fiscal). A estrutura federativa é um dos balizadores mais 

importantes do processo político no Brasil. Ela tem afetado a dinâmica partidário-eleitoral, o 

desenho das políticas sociais e o processo de reforma do Estado. Além de sua destacada 

influência, a federação vem passando por intensas modificações desde a redemocratização do 

país. 

A descentralização é parte constitutiva do regime federativo, portanto, qualquer 

movimento que se direcione para práticas centralizadoras dificulta a concretização dessa forma 

de organização do Estado (CABRAL NETO, 2013). Nesse processo, a definição de normas de 

cooperação recíproca entre os entes federados pode contribuir substancialmente para o 

fortalecimento do regime federativo (FRANÇA, 2014a). 
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O federalismo adotado na Constituição brasileira de 1988 é cooperativo, visto que 

busca um equilíbrio de poderes entre União e os Estados-membros por intermédio da 

colaboração. A Constituição definiu que o país se organizaria “sob regime articulado de 

colaboração recíproca, descentralizado, com funções privativas, comuns e concorrentes entre 

os entes federativos” (CURY, 2010, p. 158). Essa Constituição apresenta associação entre a 

descentralização e a democratização, da qual emergiu um modelo de federação descentralizada. 

Assim, os entes federativos estavam constitucionalmente autorizados, mas não obrigados, a 

implementar programas e ações na área de saúde, educação, assistência social e saneamento. A 

esse respeito, Arretche (2004, p. 22) esclarece que a “Constituição de 1988 descentralizou 

receita, mas não encargos”. Além disso, 

 

Esta distribuição de competências é propícia para produzir os efeitos esperados pela 

literatura sobre federalismo e políticas públicas: superposição de ações; desigualdades 

territoriais na provisão de serviços; e mínimos denominadores comuns nas políticas 

nacionais. Estes efeitos, por sua vez, são derivados dos limites à coordenação nacional 

das políticas (ARRETCHE, 2004, p. 22). 

 

Para a autora, as diretrizes e os direitos sociais, tendo como eixo um novo pacto 

federativo, consolidou a educação como direito social garantido por lei e ainda fortaleceu os 

direitos individuais, as liberdades públicas e a descentralização das instâncias subnacionais em 

regime de colaboração.  

Segundo Abrucio (2010a), do ponto de vista federativo, o resultado constitucional para 

a educação é equilibrado, visto que o Artigo 211 resume esse modelo em três proposições: 1) 

descentralização na execução das competências, com destaque para os municípios; 2) adoção 

de elementos matizadores de uma descentralização centrífuga, o que, segundo ele, seria 

prejudicial a um país desigual como o nosso; 3) noção do regime de colaboração, tendo como 

objetivo a articulação dos entes federados nas ações educacionais que estão sob a 

responsabilidade de cada um. O mesmo autor esclarece ainda:  

 

Entram aí a noção de competência comum, segundo a qual um nível de governo atua 

prioritariamente sobre um ciclo, mas outro também poderá fazê-lo, evitando em tese, 

o vácuo no acesso aos bens públicos; e a definição de um papel importante à União, 

de produzir diretrizes e normas nacionais, ao que se soma a sua função redistributiva 

e supletiva (ABRUCIO, 2010b, p. 60). 

 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a prever normas acerca das 

relações federativas no que se refere à atuação intergovernamental na execução das suas 

competências, estabelecendo o regime de colaboração. O artigo 211, §1º, da Constituição 
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(BRASIL, 1988) estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem 

organizar seus sistemas de ensino em colaboração.  

 

A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estado, ao Distrito Federal e aos Municípios (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) (BRASIL, 1996a). 

 

Por sua vez, a Emenda Constitucional Nº 59/2009 altera o artigo 211 § 4º e estabelece 

que: “na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório” (BRASIL, 2009). Nesse sentido, a Lei máxima do país avança no campo 

educacional prevendo, inclusive, que as competências dos entes federados e a organização de 

seus sistemas de ensino devem se efetivar por meio do regime de colaboração.  

Ademais, a colaboração entre as diferentes instâncias federadas pode ocorrer desde o 

momento inicial de organização dos sistemas de ensino e a especificação de papéis 

diferenciados. Nesse caso, compete à União assistir aos demais entes federados e atuar de forma 

a redistribuir, suprir e equalizar oportunidades. 

O federalismo proporciona o atendimento à educação entre todas as suas instâncias 

federativas, trazendo equilíbrio às relações entre elas. Assim, apresenta desafios à garantia do 

exercício da autonomia dos entes federados. Conforme afirma Abrucio (2017, p. 42): “Não há 

uma institucionalidade federativa que explicitamente dê autonomia aos entes subnacionais, o 

Governo Federal ainda define a agenda e o processo decisório das principais legislações e 

transferências de recursos da área”. 

Corroborando os postulados de Abrúcio (2017), França (2014a) também argumenta 

sobre a diferença entre regime de colaboração e de cooperação residindo na forma pela qual as 

políticas educacionais se articulam entre os sistemas de ensino. A Lei Nº 9.394/96, no artigo 8º, 

elegeu o regime de colaboração como forma de propiciar articulação dos sistemas, porém, essa 

articulação só se efetiva em âmbito de decisões de governos, ou seja, pelo princípio da adesão 

voluntária. O regime de cooperação pauta-se na institucionalização das relações entre os 

sistemas, independentemente de ações de governo, traduzindo a forma escolhida pela 

Constituição Federal de 1988 para implementar as políticas educacionais em nível de Estado 

(BRASIL, 2012).  

Segundo França e Ferreira (2012), a regulação do regime de colaboração deve 

explicitar a participação da União na cooperação técnica e, especialmente, na determinação de 
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transferências regulares e contínuas de recursos financeiros às instituições públicas dos estados, 

Distrito Federal e municípios. O regime de colaboração consiste em uma “cultura de 

relacionamento a ser incrementada em todos os níveis de ensino e em todas as instâncias 

políticas” (WERLE, 2006, p. 23), isto é, constitui-se como um princípio relacional que 

compartilha competências política, técnica e financeira na consecução de políticas de cunho 

nacional, cujo objetivo é assegurar os direitos básicos da sociedade sem afetar a autonomia dos 

entes federados.  

Em relação às políticas sociais, especificamente a educação, os entes federados devem 

atuar de maneira coordenada e descentralizada, colocando em prática o pacto federativo em 

regime de colaboração, especialmente no que se refere ao financiamento. Para tanto, a divisão 

de competências e responsabilidades não deve elidir a autonomia desses entes, tampouco 

possibilitar que um se sobressaia em relação ao outro ou que haja ausência de atuação de um 

deles. Na próxima seção, discutem-se a importância do regime de colaboração e as diretrizes 

da política educacional brasileira. 

 

2.1 O REGIME DE COLABORAÇÃO E AS DIRETRIZES DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 

 

A principal característica das federações é a existência de diferentes esferas de poder 

no mesmo território. Esse compartilhamento de autoridade traz desafios para as políticas 

públicas, decorrentes da relação de autonomia e interdependência que se estabelece entre os 

entes federativos. O regime de colaboração, entendido como ação federativa coordenada, no 

dizer de Haguette (1989), quando assumido mediante o compromisso das diversas instâncias, 

oferece mais segurança e a efetivação da garantia do direito à educação de qualidade para todos. 

No entanto, a inter-relação entre os diversos níveis de governo não elimina a possibilidade de 

conflito entre eles, nem a predominância de uma instância sobre a outra. Haverá situações e 

momentos históricos em que determinadas unidades do governo ocuparão mais espaços nas 

arenas de disputas políticas, nas correlações de forças e na tomada de decisão. 

Nesse sentido, Grodzins (1966 apud TERTO, 2017) desenvolveu o conceito de 

federalismo cooperativo, ou seja, como pacto. Ele inclui em sua análise a dinâmica do 

relacionamento entre os governos, considerando que nem sempre será harmoniosa e nunca 

estática. A cooperação entre as instâncias governamentais é um elemento necessário ao 

desenvolvimento das relações e está fundamentada em acordos, barganhas e trocas entre elas. 

Segundo Werle (2006, p. 24), a discussão sobre o regime de colaboração envolve: “[...] a busca 
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de definições e intencionalidade expressa por uma direção, por uma proposta que explicite 

normas de colaboração e de um modo de administrar a educação que implique trabalho 

autônomo, compartilhado e colaborativo entre as instâncias do Estado”. 

Nos regimes federativos, a inter-relação entre os entes federados é crucial, ocorrendo 

de forma nem sempre harmoniosa e por vezes antagônicas. Nesse caso, o que não está previsto 

num regime federativo é a total separação ou o isolamento entre as partes, conforme destaca 

Frazene (2010), ao afirmar que: 

 

[...] observa-se que o adjetivo cooperativo não implica uma interação tranquila e 

amigável entre as esferas de governo, como poderia sugerir o nome, apenas que as 

esferas de governos devem funcionar e trabalhar juntos – não por opção, mas pela 

própria dinâmica, pelo desenho constitucional federativo (FRAZENE, 2010, p. 38).  

 

A dinâmica federativa tem na relação competição/cooperação uma de suas principais 

características. A cooperação no sistema federativo recupera a noção de pacto, o qual se 

materializa na Constituição e em distintos momentos, de acordo com a negociação de políticas 

entre os governos. Mesmo havendo a separação de algumas funções governamentais entre os 

diferentes níveis de governos no regime federalista, nota-se a importância da cooperação 

intergovernamental para a formulação e a execução das políticas públicas de competências, 

necessitando de um trabalho compartilhado para sua implementação. Nesse processo, União, 

Estados-membros, Distrito Federal e municípios não podem se eximir da conjunção de esforços 

em regime de cooperação (SILVA, 2003) que, no caso de competência comum, deve ser fixada 

por lei complementar e não por convênios, parcerias, acordos ou assistência técnica. 

As unidades de governos são entes autônomos e têm a opção de aceitar, aderir ou não 

a determinada política proposta pelo governo central. Nesse sentido, convém destacar que os 

governos federal, estaduais e municipais apresentam diferentes capacidades arrecadatórias e 

administrativas, as quais podem significar o deslocamento de equilíbrio de poder (SANO, 

2008).  

Assim, o governo federal, dada a arrecadação superior, pode utilizar-se de mecanismos 

de indução das políticas, ao prestar tanto apoio técnico quanto financeiro para a implementação 

de determinado programa, por exemplo, de modo que a cooperação, nesse caso, esteja vinculada 

a algum benefício recebido em troca. Face ao exposto, a cooperação entre os entes federados 

pode ser um fator positivo para combater as desigualdades regionais, buscando mais equidade 

e simetria no atendimento aos cidadãos. Não obstante, é preciso atentar para a maneira como 

essa cooperação é compreendida, podendo ser confundida com a verticalização, sendo este 



34 

 

último um mecanismo da não centralização proposto por Elazar (1987 apud ABRUCIO, 2005), 

bem como denota a existência de centros de poder. 

Para Abrucio (2005), as fórmulas cooperativas mal dosadas podem trazer problemas 

quando são confundidas com verticalização, visto que resulta mais em subordinação do que em 

parcerias. Por isso, a cooperação e a competição precisam ser bem dosadas para não 

comprometerem a autonomia de cada esfera governamental ou a interdependência entre elas. 

Conforme propõe Wrigth (1988 apud TERTO, 2017), os esforços para repensar o sistema 

intergovernamental têm sido repetidamente prejudicados pela incapacidade de se apreciar de 

fato que, embora haja cooperação no sistema, há uma necessidade óbvia de criação de um 

processo que facilite o reconhecimento da natureza complexa das relações intergovernamentais 

e permita o desenvolvimento de um núcleo de objetivos comuns. Assim, está posto o desafio 

aos países federais, qual seja, o de encontrar um caminho que proporcione equilíbrio entre 

competição e cooperação, buscando, nessas estratégias, possibilidades de fortalecimento do 

sistema e de eliminação das disparidades. 

Entre os entes federativos deve haver um relacionamento de interdependência na 

tomada das decisões a fim de definir as ações que irão refletir o modelo da coordenação 

federativa. Para Pierson (1995 apud ABRUCIO, 2005), essa coordenação deve permitir o 

compartilhamento entre os níveis de governo, mediante acordos, pactos, contratos, em uma 

relação que possibilite práticas cooperativas aos entes subnacionais, que não devem ser 

meramente administrativas, subordinadas ao poder central, mas cooperativas, diminuindo o 

abismo entre os entes federados. 

No campo das relações intergovernamentais, a proposta é de colaboração inspirada na 

gestão democrática da educação pública. A coordenação federativa deve se concretizar 

mediante regras legais que induzem os entes federados a compartilhar decisões e tarefas a partir 

de ações conjuntas e articuladas, visando equilibrar os conflitos existentes na federação e os 

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

distribuição de competências. Inserem-se nessa dinâmica práticas cooperativas de todos os 

níveis, inclusive as de financiamento das políticas públicas, as quais contribuem, segundo 

Kugelmas e Sola (1999), para uma melhor equalização fiscal, colaborando para o federalismo 

cooperativo e não predatório. 

Segundo Freitas (2012, p. 175), o regime de colaboração “[...] denota o entendimento 

de que a tessitura da unidade na diversidade da educação nacional requer trabalho em comum 

[...]”, mediante o compartilhamento de competências entre os entes federados, sem sobrepor 

sua autonomia. Nesse sentido, é necessário definir os modos de participação e contribuição de 
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cada ente, bem como as “[...] formas de produção do entendimento e entrosamento, dos modos 

de interação, regulação e auxílios mútuos” (FREITAS, 2012, p. 175). Isso significa, pois, 

instituir as bases (normas) do regime de colaboração para garantir a oferta da educação nacional 

pelos entes federados. 

Conforme aponta Duarte (2003), o regime de colaboração pressupõe um sistema 

educacional plural que reconhece os espaços singulares, sendo demarcado por estruturas de 

gestão capazes de impedir a sua fragmentação. Segundo a autora, a Constituição de 1988 

estabeleceu a magnitude desses espaços ao abrigar a autonomia política dos governos locais e, 

simultaneamente, nomear como regime de colaboração relações intergovernamentais. 

A Constituição de 1988 definiu a educação como direito social, dever do Estado e da 

família “[...] promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Sob essa ótica, elegeu o regime de colaboração como principal 

indutor para a organização dos sistemas de ensino, além de prever a repartição de competências 

entre os entes federados. Explicitando melhor, podemos afirmar que, de acordo com a legislação 

nacional, a educação brasileira é responsabilidade que deve ser partilhada entre a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios.  

Nessa distribuição, o regime colaborativo é estabelecido como um dos princípios 

orientadores, conforme prescreve a lei máxima de nosso país, a CF/1988, em seu artigo 211, 

que estabelece as competências dos entes federativos. Em matéria educacional, em relação à 

reponsabilidade dos níveis e etapas, a Lei Nº 9.394 (BRASIL, 1996b), Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), que regulamenta a organização da educação brasileira, a fim de 

garantir a colaboração entre os entes federados, passa a atribuir as competências de cada um na 

organização da educação, sinalizando o que prescreve a Constituição de 1988. Desse modo, as 

responsabilidades entre os níveis de governos são definidas para garantir o direito à educação 

para todos, coexistindo competências privativas, compartilhadas e comuns.  

Dentre as competências exclusivas previstas para União, destacam-se: organizar e 

manter os órgãos e as instituições federais de ensino no território brasileiro; assegurar 

assistência técnica e financeira aos estados, municípios e ao Distrito Federal, tendo em vista o 

desenvolvimento dos sistemas de ensino e a garantia da escolarização obrigatória; realizar 

coleta de dados sobre a educação e, posteriormente, sua análise para disponibilizar as 

informações à sociedade; e, por fim, determinar as normas gerais para os cursos de graduação 

e pós-graduação, conforme art. 9º, da LDB (BRASIL, 1996b). 
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As competências privativas para os estados incluem: assegurar o Ensino Fundamental 

e oferecer, prioritariamente, o Ensino Médio; organizar e conservar os órgãos e as instituições 

oficiais do seu sistema de ensino; elaborar e executar políticas e planos educacionais em 

consenso com as diretrizes definidas na esfera central, integrando e coordenando suas ações 

com os municípios; autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das 

instituições de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; baixar as normas 

complementares para a rede de ensino; assumir o transporte escolar para os estudantes da Rede 

Estadual, conforme art. 1º da LDB (BRASIL, 1996b). 

Aos municípios competem, exclusivamente, organizar e manter os órgãos e as 

instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas públicas e aos planos 

educacionais da esfera central e estadual; exercer ação redistributiva para suas escolas; baixar 

as normas complementares para o seu sistema educacional; oferecer a Educação Infantil em 

creches e pré-escolas e, prioritariamente, o Ensino Fundamental, permitindo sua atuação em 

outros níveis da educação apenas quando atenderem plenamente as necessidades referentes à 

sua área de competência e “[...] com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”, de acordo com art. 11 da 

LDB (BRASIL, 1996b). 

A esse respeito, Castro e Duarte (2007) consideram que a referida Constituição de 

1988, ao dispor sobre o regime de colaboração entre as esferas de governo na área educacional, 

referendou uma estrutura federativa fundada na cooperação, mas deixou margem para desvios 

quanto às responsabilidades. Segundo os autores, isso foi corrigido pela LDB (BRASIL, 

1996b), que fixou competências específicas ao mesmo tempo que manteve a necessidade de 

cooperação técnica e financeira.  

Nesse processo, um importante elemento que configura a relação entre a União e as 

demais unidades subnacionais no âmbito da educação diz respeito ao financiamento por meio 

das políticas de fundos. A esse respeito, Oliveira e Souza (2010) discutem a fragilidade do 

regime colaborativo ao afirmarem que há, no Brasil, uma colaboração que vem do poder central, 

visto que a materialização do regime colaborativo se deu num primeiro plano de forma precária, 

com base em políticas de fundos que tentou equilibrar a desigualdade com a distribuição de 

recursos em um mesmo estado. 

As políticas educacionais envolvem a coordenação e a articulação da legislação, além 

de recursos, orçamentos, controle de execução, relações políticas e institucionais, interesses de 

diferentes naturezas e articulações entre Estado, economia e sociedade civil. Dessa forma, para 

a concretização do direito à educação num país diverso geográfica e culturalmente e com 
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enormes desigualdades econômicas e sociais como o Brasil, faz-se necessária a efetivação do 

pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988 entre a União, os estados e os 

municípios, pautado no regime de colaboração e coordenado pelos entes federados. Conforme 

afirmam Cabral Neto e Silva (2016, p. 28) em relação à Emenda Constitucional Nº 59 

(BRASIL, 2009), “À medida que determinou a oferta do serviço educacional constitui 

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, trouxe expressiva contribuição 

do ponto de vista legal, para configuração do regime de colaboração na área da educação”. 

Nesse contexto, também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 

9.394/96, estabelece a cada sistema (federal, estadual e municipal) responsabilidades próprias 

e campos de atuação definidos, que devem ser compartilhadas pelo regime de colaboração entre 

as diferentes esferas administrativas para o atendimento ao direito à educação. Para Afonso 

(1994), a delimitação dos diferentes níveis de governo é um ponto controverso devido à falta 

de uniformidade nas atribuições públicas de cada governante. Contudo, não chega a ser 

surpreendente que, num país de dimensões continentais, com indiscutíveis disparidades 

econômicas, sociais e culturais, as competências de cada jurisdição apresentem características 

particulares. Nesse sentido, Dall’igna (1996) denuncia a desarticulação que preside as relações 

entre as instâncias do poder, mencionando a fragmentação e a descontinuidade dos programas, 

a falta de perspectiva temporal, a não definição de metas claras e objetivas, bem como a 

inexistência de um foro interinstitucional para o planejamento integrado.  

As ações de colaboração federativa e de articulação entre as instâncias do Estado 

envolvem e estão envolvidas por múltiplas relações, cuja efetivação legal depende da 

materialização do debate democrático do Sistema Nacional de Educação, a fim de regulamentar 

o regime de colaboração, cuja ausência leva à dispersão de esforços em virtude da 

desarticulação e da desresponsabilização dos entes federados, conduzindo a “um jogo de 

empurrão que permite a omissão dos entes federados diante de suas responsabilidades, 

dificultando uma ação e não sabe efetivamente a quem cobrar, do governo municipal, estadual 

ou federal” (ABRUCIO, 2007, p. 26). 

Ressalta-se, assim, o complexo debate que envolve diversas formas de colaboração, 

como os Arranjos de Desenvolvimento Educacionais (ADE) e a discussão sobre os consórcios 

públicos em educação, bem como a necessidade de regulamentação do regime de colaboração. 

Essas questões têm incidência direta para sua proposição e, sobretudo, para sua efetivação no 

uso do fundo público e no embate travado entre esfera pública e privada no campo das políticas 

públicas. Ressaltem-se, entre outros, os pareceres aprovados pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) sobre ADE (Parecer CNE/CEB Nº 9/2011b e Resolução CNE/CEB Nº 
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1/2012e) e regime de colaboração (Parecer CNE/CEB Nº 11/2012f), a criação de Grupo de 

Trabalho (GT) no Ministério da Educação e Cultura (MEC), com a ampla participação dos entes 

federados, e as iniciativas de consolidação da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino 

(Sase) no intuito de discutir e instituir diretrizes nacionais para o debate. 

Nesse cenário, hão de se destacar os embates de concepções e estratégias de articulação 

e cooperação entre os entes federados. O Grupo de Trabalho constituído pelo MEC, por meio 

da Portaria Nº 1.238 (BRASIL, 2012c), expressa essas tensões, na medida em que foi 

constituído para elaborar estudos sobre a implementação do regime de colaboração mediante 

os arranjos de desenvolvimento da educação. Em decorrência dos estudos e debates, vai 

rediscutindo a orientação dos ADE e sinalizando para perspectivas mais amplas, como os 

consórcios públicos, além de questões e proposições direcionadas à instituição de lei 

complementar de regulamentação do regime de colaboração. 

Nessa perspectiva, o CNE aprovou pareceres sobre a organicidade na concepção de 

federalismo, coordenação federativa e regime de colaboração, traduzindo a complexa seara da 

constituição de um federalismo cooperativo em educação, bem como os impasses, as disputas 

de concepções e sua compreensão sobre ações de cooperação e colaboração entre e com os 

entes federados. De todo modo, esses movimentos vão traduzindo esforços, embates e 

concepções em disputa, no campo educativo, mas que convergem na busca de estratégias de 

colaboração e cooperação, em um cenário em que não ocorreu a aprovação de lei complementar 

sobre regime de colaboração. 

Conforme documento da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (BRASIL, 

2014), muitos avanços foram alcançados nas últimas décadas em termos de construção de 

acordos federativos para a garantia dos direitos constitucionais. Na política educacional, o país 

registra significativa ampliação do acesso e melhoria na qualidade do serviço público ofertado, 

resultado das alterações legais, de novos marcos no financiamento, de qualificação da gestão e 

do compromisso social de expressiva parcela da sociedade. Porém, existem fragilidades 

importantes a ser ainda superadas em decorrência de limites dos padrões nacionalmente 

pactuados e das lacunas nas normas de cooperação federativa para o exercício das competências 

da União, estados, Distrito Federal e municípios. 

Na diretiva da formulação da política pública via organização da sociedade civil, a 

efetivação do regime de colaboração perpassa pelo debate sobre o Sistema Nacional de 

Educação, amplamente discutido a partir das Conferências Nacionais da Educação (CONAE), 

realizadas nos anos de 2010 e 2014. A partir das discussões promovidas pela CONAE, que 

resultou num documento em cada edição que indicam “[...] concepções, proposições e 
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potencialidades para as políticas nacionais de educação, bem como a sinalização de 

perspectivas direcionadas à garantia de educação de qualidade para todos/as [...]” (BRASIL, 

2010a, p 13), tendo em vista a constituição de um sistema de educação nacional capaz de 

articular e coordenar a educação brasileira, com base no regime de colaboração entre as redes 

de ensino, respeitando as diretrizes previstas nos dispositivos legais – como a Constituição 

Federal de 1988 e a LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996b) –, mantendo as especificidades de cada 

ente federado. Nas CONAE 2010/2014, os debates sobre a democratização do acesso, a garantia 

de permanência e a qualidade da educação, em seus diferentes níveis, etapas e modalidades, 

ensejando, entre outros, a efetiva regulamentação do regime de colaboração, os planos de 

educação como políticas de Estado e a instituição do Sistema Nacional de Educação ganharam 

magnitude no cenário nacional. 

Segundo Saviani (2010, p. 382), a constituição do SNE responderia “[...] 

adequadamente às necessidades educacionais de um país organizado sob o regime federativo 

[...]”, tendo como princípio o regime de colaboração. Desse modo, a implementação do SNE 

passa, obrigatoriamente, pelo ordenamento jurídico do regime de colaboração, que “[...] 

envolva as esferas de governo no atendimento à população em todas as etapas e modalidades 

de educação, em regime de corresponsabilidade [...]” (BRASIL, 2010a p. 22), garantindo a 

democratização da gestão, o financiamento, a valorização dos profissionais da educação, a 

infraestrutura das escolas, entre outros aspectos. 

A criação do Sistema Nacional de Educação passa obrigatoriamente pela 

regulamentação do regime de colaboração, que envolve as esferas de governo no atendimento 

à população em todas as etapas e modalidades da educação, em regime de corresponsabilidade, 

utilizando mecanismos democráticos, como as deliberações da comunidade escolar e local, 

além da participação dos profissionais da educação nos projetos político-pedagógicos das 

instituições de ensino. Para Dourado (2013), a compreensão da complexidade do federalismo 

brasileiro é vital, sobretudo se se pretende que seja estabelecido o Sistema Nacional de 

Educação (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, Distrito Federal e municípios): a garantia de acesso à cultura, à 

educação e à ciência (BRASIL, 19881). Considerando essa relação e as bases constitucionais, o 

 
1 No artigo 23, inciso V, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no DOU de 

3/3/2015 
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Plano Nacional de Educação (PNE) assume grande centralidade na institucionalização do 

Sistema Nacional de Educação. 

A Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014a), que instituiu o PNE (2014-

2024) determina, no artigo 13, a implementação do SNE no prazo de dois anos, sendo este 

responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, com base no regime de colaboração 

para efetivação de diretrizes, metas e estratégias definidas no Plano (BRASIL, 2014). Em 2014, 

foi encaminhado para análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar Nº 413 

(BRASIL, 2014b), que visa à regulamentação do regime de colaboração, conforme previsto no 

artigo 23 da Constituição, bem como a instituição do SNE. Esse projeto tramitou nas comissões 

internas da Câmara dos Deputados, mas foi arquivado em 31 de janeiro de 2019. 

Pelo fato de o regime de colaboração não ser claramente definido nem regulamentado 

nos aportes legais, gera-se a dificuldade de se compreender como esse princípio materializa-se 

nas vivências práticas entre a União e os estados; os estados e os municípios; a União e os 

municípios; e os municípios entre si. A tendência é que as ações que materializam esse regime 

se configurem de diversas formas, de acordo com as características sociais, econômicas e 

culturais peculiares de cada localidade, além das interferências de acordos políticos construídos 

entre as unidades federativas ao longo desse processo. A distribuição de competências dos 

governos nacional e subnacionais no atendimento à educação básica revela a necessidade 

basilar de apoio técnico e financeiro à educação, conforme as configurações nacionais do 

sistema de ensino propostas pelo texto constitucional de 1988.  

Entre as tentativas que têm sido implementadas na educação pelo governo federal com 

o propósito de estabelecer o regime colaborativo estão as políticas de indução coordenadas pela 

União, que se proclamam como mecanismos de colaboração, a saber: as avaliações em larga 

escala, as definições curriculares, a definição de fundos para manutenção e o desenvolvimento 

da educação pública, o PDE (e, no seu âmbito, o PAR), mas que acabam por expressar a mesma 

ideia de meros arranjos governamentais, conforme já discutido por Araújo (2010a).  

Por sua vez, Arretche (2004) destaca que o governo federal tem tomado medidas que 

se constituem mecanismos de incentivos com o intuito de atrair e subordinar os estados e/ou 

municípios a seus propósitos de reforma. Nesse processo, a mesma autora diz que o federalismo 

tem se proclamado como cooperativo, visto que sugere uma coordenação conjunta das unidades 

subnacionais na formulação e na gestão das políticas, mas, ao mesmo tempo, conserva a 

sintonia com o federalismo fiscal, na medida em que se mantém a dependência dos governos 

subnacionais aos recursos financeiros advindos da União por meio das transferências 

governamentais.  
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Apesar dessa organicidade político-territorial se propor a conceder mais autonomia 

aos entes federados, passou a exigir, cada vez mais, a implementação de ações supletivas pelo 

governo central para minimizar a desigualdade resultante desse modelo estatal. Ocorre, então, 

um tensionamento entre a centralização e a descentralização e o tipo de relacionamento 

vivenciado pela União e os demais entes federados (OLIVEIRA; SOUZA, 2010). No próximo 

item, discutem-se o regime de colaboração e as interfaces da política de financiamento. 

 

2.2 O REGIME DE COLABORAÇÃO E AS INTERFACES DA POLÍTICA DE 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

A política de financiamento da educação deve considerar, além da complexidade 

jurídico-política e econômica, a estruturação do sistema educacional, o aparato legal e o regime 

de colaboração entre os entes federados, bem como as várias ações e proposições da educação 

nacional. A realidade indica, todavia, a necessidade de regulamentação do regime de 

colaboração entre os entes federados, objetivando otimizar a política nacional que considere os 

diferentes níveis, modalidades e sistemas, a fim de garantir uma oferta de educação de 

qualidade, o que certamente terá impactos profundos nas políticas de gestão e financiamento da 

educação (DOURADO, 2006). 

A Constituição Federal, no artigo 211, § 1º, preceitua que compete à União organizar 

o sistema federal de ensino, financiar as instituições públicas federais e exercer as funções 

redistributiva e supletiva. Nesse sentido, os estados e o Distrito Federal devem atuar 

prioritariamente no Ensino Fundamental e Médio; e os municípios, no Ensino Fundamental e 

na Educação Infantil. 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (BRASIL, 1988). 
 

O dispositivo constitucional mencionado não se limita a prescrever competências 

normativas, mas prevê a função alocativa e própria, indicada pela Constituição como a de 

atuação prioritária, e que deve, portanto, ser sustentada com as fontes orçamentárias típicas ou 

privativas. Incumbência supletiva, nesse caso, advém da obrigação da instância federativa, com 

maior capacidade de recursos financeiros e técnicos, de auxiliar a de menor capacidade. Além 

de ser prevista no artigo 211 da CF, é também indicada, por exemplo, no artigo 30, inciso VI 
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da Emenda Constitucional Nº 53, que estabelece como competência do município de “manter, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, programa de educação infantil e 

de ensino fundamental” (BRASIL, 2006b). A União deve exercer a função supletiva para 

manter o equilíbrio federativo e, por conseguinte, o pacto federativo. A responsabilidade 

redistributiva corresponde à redistribuição de recursos com o objetivo de equalização, como 

ocorreu com o Fundef e atualmente o Fundeb. 

Nessa conjuntura, identifica-se a necessidade de fortalecimento da política de 

financiamento para a educação nacional, ao mesmo tempo que se evidencia um desafio 

constante envolvendo diferentes entes federados, considerando a vinculação e a subvinculação 

de recursos constitucionalmente garantidos e, ainda, ações no sentido de ampliar os recursos 

para a educação, bem como estabelecer condições pedagógicas que contribuam para o 

redirecionamento do atual patamar da educação básica e superior no país. A análise do 

financiamento vincula-se organicamente à lógica estruturante do Estado brasileiro, em sua 

constituição política e histórica, destacada pelos marcos jurídico-institucionais e pela 

implementação de ações, programas e políticas que representam as condições objetivas que o 

Estado coloca em ação.  

Os registros históricos da vinculação dos recursos iniciam-se com a Constituição de 

1934, quando foram garantidos percentuais mínimos pelos diferentes entes federados, repetidos 

na Constituição de 1946 e retirados do texto constitucional em períodos ditatoriais 

(Constituição de 1937 e de 1967), nesta última, com a Emenda Nº 24, de 1983 (conhecida como 

“Emenda Calmon”). Antes dessa Emenda, na Constituição de 1967, a vinculação, restrita aos 

municípios foi restabelecida em 20% pela Emenda Constitucional Nº 1 de 1969. No entanto, 

mesmo não havendo estudos aprofundados, é provável o descumprimento da lei, prática que 

ainda é comum, mediante as diferentes formas de distorções interpretativas e/ou procedimentos 

impróprios (CALLEGARI, 2012). 

Atualmente, o financiamento da educação brasileira pública é assegurado em montante 

anual estimável e com continuidade, por força da Constituição Federal de 1988, conforme artigo 

212: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” 

(BRASIL, 1988). A Constituição de 1988 definiu a divisão de responsabilidades pelos entes 

federados no financiamento da educação pública brasileira com a vinculação de receitas 

resultantes de impostos, provenientes de transferências, para a manutenção e o desenvolvimento 

do ensino.  
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A LDB, promulgada em 1996, estabeleceu fontes de financiamento para os gastos 

educacionais. No que se refere à ação pública pela educação, as normas legais atribuíram à 

União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade pela manutenção e 

expansão do ensino e definiram a estrutura de financiamento para tanto. A União divide a 

aplicação de seus recursos na manutenção do sistema federal, na execução de programas 

próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais. Às receitas dos estados 

somam-se os recursos recebidos da União, os quais são utilizados na manutenção e na expansão 

de seus sistemas de ensino. Na composição dos recursos destinados à manutenção e expansão 

de suas redes de ensino, os municípios recebem recursos da União e dos estados, os quais são 

somados aos seus próprios recursos. Ou seja, seguindo o que estabelece a norma legal, observa-

se que o regime de financiamento entre os entes federados é o de colaboração, e que a ação 

supletiva e redistributiva é da União e dos estados. 

A estrutura de financiamento da educação é mista e complexa, com a maior parte dos 

recursos provenientes de fontes do aparato fiscal, que é o caso típico dos recursos da vinculação 

de impostos. Parcela razoável provém das contribuições sociais, principalmente das 

originalmente destinadas ao financiamento da seguridade social e daquela criada 

exclusivamente para a educação, que é o Salário-educação. Outra parte provém de operações 

de crédito com agências internacionais e, por último, há outras fontes, desde as aplicações 

financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação¹ (FNDE) até os recursos 

arrecadados diretamente pelas instituições vinculadas, conforme apresentado no Quadro 1, a 

seguir. 
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Quadro 1 – Estrutura do financiamento da educação por unidade da federação 

Fonte: Constituição Federal, LDB e demais leis ordinárias. Elaboração: Castro e Duarte (2007, p. 12) 

 

Conforme Quadro 1, percebe-se a vinculação de recursos de impostos para a educação 

é uma das medidas políticas mais importantes de disponibilização de meios para o cumprimento 

do vasto elenco de responsabilidades do poder público nessa área. Entretanto, a vinculação legal 

de recursos nunca foi garantia de sua aplicação real em educação. Em âmbito federal, Jaques 

Velloso registra que “a emenda Calmon foi flagrantemente violada, pelo menos nos anos 

imediatamente posteriores à sua aprovação” (VELLOSO, 1988, p. 360).  

A concretização da vinculação foi minada por diversos fatores, como: uma inflação 

astronômica na década de 1980, pela renúncia fiscal generalizada; uma sonegação fiscal 

gigantesca, facilitada pela conivência/corrupção generalizada dos órgãos fiscalizadores; e 

manobras fiscais ou medidas de política fiscal/econômica dos governos. A corrosão dos valores 

reais provocada pela inflação foi tanta que a Lei Nº 7.348, que regulamentou a Emenda Calmon 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

1.Orçamentários 

(Tesouro) 

•Ordinários do Tesouro 

•Vinculação da receita de 

impostos (18%) para MDE 

•Desvinculação das Receitas 

da União 

1.Orçamentários 

(Tesouro) 

Vinculação da receita de 

impostos (25%) para MDE 

1.Orçamentários 

(Tesouro) 

Vinculação da receita de 

impostos (25%) para MDE 

2. Contribuições sociais 

•Salário-educação/Quota 

federal 

•Contribuição sobre o lucro 

líquido 

•Contribuição para a 

seguridade social 

•Receitas brutas de 

prognósticos 

2.Transferências 

Constitucionais 

•Salário-educação/quota 

federal 

•Orçamentários da União 

(ex.: complementação do 

Fundeb)  

Aplicação do Salário-

educação/ quota federal e 

outras fontes do FNDE 

2.Transferências 

Constitucionais 

• Salário-educação/ quota 

estadual 

• Salário-educação/ quota 

federal 

• Orçamentários do Estado 

• Orçamentários da União 

• Aplicação do Salário-

educação/ quota federal e 

outras fontes do FNDE 

3. Outras fontes 

• Operações de Crédito 

• Renda líquida da loteria 

federal 

• Renda de órgãos 

autônomos 

• Aplicação do Salário-

educação/ quota federal e 

outras fontes do FNDE 

• Diretamente arrecadados 

• Diversos 

3.Contribuição social 

• Salário-educação/quota 

estadual 

 

4.Outros 

• Diretamente arrecadados 

• Operações de crédito 

• Diversos 

3.Outros 

• Diretamente arrecadados 

• Operações de crédito 

• Diversos 



45 

 

em 1985, já previa que os valores devidos seriam aplicados nos primeiros nove meses do ano e 

sua compensação no último trimestre. Uma disposição semelhante foi instituída pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Nº 9.394/96, que prevê uma correção a 

cada trimestre. As perdas também são causadas por artifícios ou medidas dos governos. 

A União, por exemplo, diminuiu a proporção da receita total destinada à educação 

mediante artifícios, como a criação ou a ampliação de contribuições que não entram no cômputo 

dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, como a criação da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF); o Fundo Social de 

Emergência (FSE), criado por Emenda Constitucional em 1994 e posteriormente transformado 

em Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que subtraiu bilhões da educação pela desvinculação 

de 20% da receita de alguns impostos federais e também do Salário-educação. A consequência 

do FEF é que o governo federal só foi obrigado a aplicar 14,4% da receita de alguns impostos 

federais, pois 20% dos 18% (=3,6%) foram retidos automaticamente no FEF, para uso livre, 

desvinculado, pelo Governo Federal (DAVIES, 2006). Esse mecanismo de Desvinculação das 

Receitas (DRU) vem sendo adotado pela União desde a década de 1990, com a Reforma do 

Estado, e a partir de 2016 reserva até 30% dos 18% de recursos vinculados da União para 

pagamento da dívida pública, despesas consideradas prioritárias na formação de superávit 

primário. 

A Emenda Constitucional Nº 95/2016, mais conhecida como a PEC que traz prejuízos 

irremediáveis para educação e saúde – “cujo propósito é, em linhas gerais, valer como 

instrumento normativo para endereçar a crise econômica na qual se encontra o país, causada, 

conforme o diagnóstico do governo, pelo acelerado crescimento do endividamento do governo 

central como proporção do PIB” (GOMES, 2016, p. 34) –, estabeleceu uma legislação que altera 

o regime fiscal e tem como seu principal foco um congelamento por 20 anos na área da educação 

e saúde, causando vários impactos, principalmente no que concerne à insuficiência de recursos 

para o funcionamento da qualidade da educação pública. Compreende-se que essa ação se 

configura como uma recentralização dos recursos e se distancia da perspectiva de aumento da 

receita para educação, corroborando os princípios neoliberais de subordinação da política 

educacional à economia.  

Conforme indica Jorge Abrahão (2005), o financiamento da educação pública é 

fortemente baseado na arrecadação de impostos, considerando a obrigatoriedade de a União 

aplicar 18% das receitas arrecadadas nos estados, Distrito Federal e municípios; 25% na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino (MDE), consoante artigo 212 da Constituição 

Federal. No plano federal, o conjunto de impostos é formado pela arrecadação do Imposto sobre 
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Exportação (IE), Imposto sobre Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) e Imposto sobre 

Operações Financeiras e Seguro (IOF). Os Estados devem aplicar 25% resultantes do 

recolhimento dos seguintes impostos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações 

de Serviços de Transporte e Comunicação (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 

(ITCD), além das transferências constitucionais da União. Os municípios devem aplicar 25% 

de sua arrecadação própria: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 

Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos Relativos a Imóveis (ITBI), Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e o produto das transferências constitucionais. 

Parcela da arrecadação de impostos pode ser agrupada em fundos (FPM, FPE etc.), os 

quais, por sua vez, podem ser agrupados com outros impostos para formar outros fundos 

(Fundeb) para o financiamento da educação básica. Outras fontes são as contribuições sociais, 

tais como a contribuição do Salário-educação que será discutida a seguir e as contribuições 

sobre concursos de prognósticos, linhas de crédito de financiamento interno e externo e as 

transferências voluntárias aos entes subnacionais. 

 

2.3 A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 

 

A contribuição do Salário-educação foi criada pela Lei Nº 4.440, de 27 de outubro de 

1964, e está prevista no artigo 212, § 5º da Constituição Federal. Tal contribuição se constitui 

em uma alíquota de 2,5% taxada sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas 

empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais. Em 

relação aos recursos arrecadados pela União, parcela é destinada à própria União e outra parcela 

é redistribuída aos entes subnacionais, permanecendo sua aplicação vinculada à educação 

básica pública.  

Em termos gerais, o Salário-educação passou por reformulações no que diz respeito 

aos critérios de cálculo da contribuição, à distribuição entre as esferas de governo, ao segmento 

da educação em que deveria ser aplicado e às possibilidades de isenções e de seu uso no 

financiamento da rede privada de ensino, visto que a legislação sobre o Salário-educação sofreu, 

ao longo dos anos, alterações em várias de suas disposições, ora alterando a base de cálculos e 

percentuais, ora reformulando as isenções e o sistema de bolsas (conforme Decreto Nº 

87.043/82), passando a ser recolhidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) para aquisição de vagas na rede particular.  
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Conforme postula Davies (2006), o Salário-educação não deve ser contabilizado na 

base de cálculo do percentual mínimo vinculado à educação, visto que é uma contribuição social 

e não imposto. Com a Emenda Constitucional Nº 53 (BRASIL, 2006b), o Salário-educação 

tornou-se uma fonte de recursos suplementar fundamental para a manutenção e o 

desenvolvimento de toda a educação básica pública brasileira. Corroborando com Davies, 

Farenzena afirma: 

 

[...] o salário-educação é a segunda fonte mais significativa de financiamento público 

da educação básica brasileira; seu aporte, estimado em 6% dos recursos públicos da 

educação em 2016, e seu caráter de fonte estável desde os anos 1960, o posicionam 

como recurso indispensável à cobertura de despesas da educação obrigatória e, mais 

recentemente, da educação básica (FARENZENA, 2017, p. 139-140). 
 

Ainda segundo a autora, a repartição dessa contribuição social caracteriza-se por ser 

uma política de cooperação federativa no financiamento da educação, em razão da existência 

de cotas por esfera de governo, sendo estabelecidos critérios de repartição, prioridades de uso 

em dado segmento da educação e financiamento de políticas federais de assistência aos 

governos subnacionais. Farenzena (2017, p. 154) considera que o Salário-educação produz 

efeitos nos “movimentos de valorização da atuação da União e dos municípios na educação 

básica, por meio, respectivamente, de prestação de assistência técnica e financeira com traços 

mais redistributivos e reconhecimento da autonomia municipal na oferta educacional”. 

Dos recursos arrecadados pela União com a contribuição do Salário-educação, uma 

parcela é destinada à própria União, outra é redistribuída aos entes subnacionais, permanecendo 

sua aplicação vinculada à educação básica pública. As despesas realizadas com recursos do 

Salário-educação não podem ser contabilizadas no cálculo do percentual do mínimo aplicado à 

educação, conforme artigo 212 da Constituição Federal.  

A Constituição Federal preceitua que as cotas estaduais e municipais do Salário-

educação serão repassadas aos estados, Distrito Federal e municípios de forma proporcional ao 

número de alunos matriculados na educação básica pública (artigo 212, § 6º da CF 88, com 

redação dada pela EC Nº 53 (BRASIL, 2006b). Por sua vez, a parcela da contribuição destinada 

à União não poderá ser utilizada na complementação ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb. 

Do montante arrecadado pela Secretaria da Receita Federal, 1% é deduzido para fins 

de custeio da administração tributária, nos termos do artigo 15, § 1º, da Lei Nº 9.424/96. 

Segundo Gomes (2013, p. 279), trata-se de “uma norma duvidosa constitucionalmente, visto 
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que a Constituição Federal destina os recursos do Salário-educação à educação básica pública”. 

Após essa dedução, a distribuição será feita em quotas, observadas em 90% de seu valor a 

arrecadação realizada em cada estado e no Distrito Federal, sendo 1/3 a quota federal e 2/3 as 

quotas estaduais e municipais proporcionalmente ao número de alunos matriculados na 

educação básica.  

A quota federal de 10% deverá ser aplicada pelo FNDE no financiamento de 

programas e projetos voltados para a universalização da educação básica, conforme artigo 9º, § 

4º, do Decreto Nº 6.003 (BRASIL, 2006a), de forma a propiciar a redução dos desníveis 

socioeducacionais existentes entre municípios, estados, Distrito Federal e regiões brasileiras 

(artigo 15, §1º, inciso I, da Lei Nº 9.766/98, com redação dada pela Lei Nº 10.832/2003, à luz 

da EC Nº 53 (BRASIL, 2006b). Nesse sentido, discutem-se, no próximo tópico, as experiências 

da política de fundos.  

 

2.4 A POLÍTICA DE FUNDOS, AS EXPERIÊNCIAS DO FUNDEF E DO FUNDEB 

 

No âmbito do financiamento da educação, a União instituiu, em 1996, a Política de 

Fundos, inicialmente por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), posteriormente substituído pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). O objetivo era, entre outros, de ampliar o acesso, assegurar a qualidade do 

ensino e valorizar os profissionais da educação.  

Conforme argumenta Callegari (2013), o Fundef foi criado pela Emenda 

Constitucional Nº 14 (BRASIL, 1996a) para vigorar por dez anos. Era constituído por 15% dos 

principais recursos vinculados à educação (FPE, FPM, ICMS, IPI-Exp.) e pela compensação 

financeira decorrente da Lei Kandir/96. Cabia a função de redistribuir os recursos, no âmbito 

dos Estados, de acordo com o número de alunos matriculados no Ensino Fundamental. A 

participação da União ocorria apenas naqueles estados em que o valor mínimo por aluno não 

fosse alcançado.  

O argumento justificador da institucionalização do Fundef tenha sido o de 

universalizar o atendimento do Ensino Fundamental e de valorizar o magistério. A intenção da 

União foi promover a municipalização das matrículas, adotando o recurso financeiro como 

estratégia para atrair adesão dos municípios, haja vista que a autonomia política passa também 

pela não intervenção e pelo respeito nas relações intergovernamentais. A carência de recursos 

financeiros e as possibilidades de aumentar as receitas municipais foram as principais 



49 

 

motivações para se vivenciar um processo acelerado de municipalização das matrículas 

(GUTIERRES; ROLIM, 2016). 

Segundo Davies (2006), o Fundef foi um mecanismo indutor da descentralização. A 

expectativa era a de que os municípios optassem por assumir matrículas do Ensino Fundamental 

para não abrirem mão de parcela de suas receitas, ou seja, como consequência foi induzida a 

municipalização. Com isso, houve dificuldades financeiras para a Educação Infantil, para o 

Ensino Médio e também para a Educação de Jovens e Adultos, fragmentando a educação 

escolar ao privilegiar o Ensino Fundamental.  

Conforme Pinto (2007) discute, um dos problemas do Fundef é a grande disparidade 

do valor/aluno entre os estados da federação. De acordo com Bremaeker (2003), em 2002, 94% 

dos municípios com população inferior a 2 mil habitantes perderam recursos do Fundef; essa 

perda foi de 72,5% para os municípios com população entre 2 mil e 5 mil habitantes. Cabe 

ressaltar que, segundo o autor, essas perdas aconteceram mesmo em municípios com elevado 

grau de municipalização do Ensino Fundamental. 

 Instituído pela Emenda Constitucional Nº 53 (BRASIL, 2006b) e pela Lei Nº 11.494 

(BRASIL, 2007b), que regulamentam o Fundeb, esse fundo conservou os mesmos mecanismos 

de captura e de redistribuição de recursos instaurados pelo anterior. No entanto, ampliou 

significativamente a abrangência de financiamento a todas as etapas e modalidades da educação 

básica, contando, para isso, com mais aporte de recursos decorrentes da elevação do percentual 

subvinculado de um número maior de impostos (BRASIL, 2007b).  

Conforme estudos de Lima (2019), a partir da década de 1990, em virtude da reforma 

do Estado implantada no governo de Fernando Henrique Cardoso, a política de financiamento 

da educação foi orientada por políticas neoliberais2, implementadas em decorrência dos 

interesses do capital internacional e adotou, conforme Pinto (2002, p. 125, grifo do autor), 

“como pressuposto básico o postulado de que os recursos existentes para a educação no Brasil 

são suficientes, cabendo apenas otimizar a sua utilização por meio de uma maior focagem nos 

investimentos e uma maior ‘participação’ da sociedade”. A esse respeito, França (2005, p. 91) 

afirma que essa política pública de financiamento pretendia “[...] corrigir a má distribuição de 

 
2 O termo neoliberalismo vem sendo usado desde o final do século XX para descrever uma doutrina 

socioeconômica que se fundamenta nos antigos ideais do liberalismo clássico de defender a mínima intervenção 

do Estado na economia, a autorregulação do mercado e da ordem econômica. De acordo com Anderson (1996 

p.23) [...]. A dinâmica fundamental do neoliberalismo se ergue sobre dois princípios: a desregulamentação dos 

mercados e a privatização dos serviços. [...] a austeridade fiscal com a elevação das taxas de juros redução de 

impostos sobre altos rendimentos manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos 

sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas 

(ANDERSON, 1996). 
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recursos entre as diversas regiões e diminuir as desigualdades presentes na rede pública de 

ensino [...]”, visando à melhoria da qualidade, à igualdade de condições de trabalho e à 

valorização do profissional, em virtude do processo de descentralização de recursos financeiros 

para os sistemas de educação. 

Nesse sentido, a reformulação na distribuição dos recursos para educação por meio da 

política de fundos contábeis, especificamente o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), objetiva corrigir 

as lacunas deixadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (Fundef) e possibilitar uma nova forma de “[...] regime de 

cooperação federativa, abrindo-se para o conjunto da educação básica em suas etapas e 

modalidades” (CURY, 2010, p. 163). Quanto à oferta da educação básica, a Emenda 

Constitucional Nº 53 (BRASIL, 2006b) prevê a distribuição de recursos e a divisão de 

responsabilidades entre a União e os demais entes da federação sob a perspectiva de melhorar 

a distribuição dos recursos entre os governos.  

O Fundeb trouxe dois avanços importantes no financiamento da educação, segundo 

França (2009). O primeiro se refere à ampliação substancial dos recursos e à responsabilidade 

da União, tomando como base de comparação a complementação do Fundef: de R$ 500 milhões 

para cerca de R$ 5 bilhões de investimento por ano, a partir de 2009. O segundo se refere à 

visão de ordenamento no financiamento à educação básica, na medida em que a União passa a 

transferir aos estados e municípios o investimento por aluno, principalmente para as regiões 

que possuem uma menor arrecadação. 

A política de fundos representou alguns avanços no investimento para a educação. No 

entanto, os problemas no âmbito das relações intergovernamentais contínuas devem-se ao fato 

de o financiamento da educação pública brasileira se situar no centro dos problemas e desafios 

que se apresentam no Brasil diante da implementação de políticas neoliberais, visto que os 

fundos estabelecem um percentual fixo e inflexível dos impostos e tomam como referência 

apenas uma parte das receitas vinculadas para a educação, que é tida pelos governos como o 

limite máximo e não mínimo como prevê a legislação. A educação é um dever do Estado, e a 

forma adotada no Brasil é a federativa. Nesse sentido, a obrigação quanto ao financiamento do 

Estado para a educação pública em todos os níveis e modalidades do ensino fundamenta-se no 

fato de que a educação constitui um direito social, universal e, portanto, é dever do Estado. 

Para Abrucio (2010, p. 64), “a União ofertou mais recursos aos entes federados, mas 

não o suficiente para alterar as desigualdades regionais que marcam o país”. Para o referido 

autor, seria necessário à União não apenas completar com dinheiro o que falta para alcançar a 
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meta básica mas também implementar uma política redistributiva. Caso contrário, as redes 

públicas dos estados mais ricos tendem a ter uma diferença substancial nas condições de oferta 

de educação em relação a outros sistemas, não havendo uma equalização de oportunidades e de 

qualidade educacional. Essa constatação é reforçada por Werle (2006), com base em estudos e 

pesquisas, quando revela não ser possível afirmar que o regime de colaboração vem sendo 

composto historicamente como cooperação e exercício autônomo e articulado entre as 

instâncias do Estado responsáveis pela educação, uma vez que muitos dados indicam um 

movimento inverso que lhes recursa a autonomia e a participação. 

Portanto, visando responder a esse desafio de estabelecer o regime de colaboração 

entre os entes federados, ancorado na ideia de compartilhamento de responsabilidades União, 

estados e municípios, objetivando garantir o direito à educação e melhorar a qualidade em todas 

as etapas e modalidades de ensino, o governo federal criou planos e programas na área da 

educação. Dentre eles, destacam-se como os mais importantes: o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) de 2007; o plano macro da educação que congrega 42 planos setoriais de 

planejamento e financiamento, dos quais está o PAR. A próxima seção discute a implementação 

do PDE e o Plano de Ações Articuladas (PAR). 
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3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE) E O PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) NA PERSPECTIVA DO REGIME DE COLABORAÇÃO 

 

As políticas educacionais das últimas décadas têm evidenciado, de um lado, forte 

tendência ao fortalecimento do papel do Estado como produtor e regulador das mudanças 

nacionais, principalmente na educação básica (BARROSO, 2003, 2004, 2005; CASTRO, 2007; 

OLIVEIRA, 2011) e, de outro, a responsabilização de estados e municípios pela implementação 

e pelos resultados pretendidos com as reformas educacionais em curso (MARTINS, 2001; 

AZEVEDO, J., 2002; KRAWCZYK, 2005). No contexto da gestão pública estatal, à época do 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2007, implementou-se o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), caracterizado pelo governo como um norte para a educação no Brasil, 

reunindo todos os programas lançados pelo MEC para a melhoria da qualidade educacional, 

baseado em seis pilares: visão sistêmica da organização da educação, territorialidade, 

desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e mobilização social.  

Com o PDE, definiu-se o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual 

tem o Plano de Ações Articuladas (PAR) como ferramenta para sua efetivação. De acordo com 

o Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007, o PAR configura-se como um “[...] conjunto 

articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa 

ao cumprimento das metas do Compromisso e à observância das suas diretrizes” (BRASIL, 

2007a, p. 5). Nesses compromissos, afirma:  

 

A educação formal pública é a cota de responsabilidade do Estado nesse esforço social 

mais amplo, que não se desenrola apenas na escola pública, mas tem lugar na família, 

na comunidade e em toda forma de interação na qual os indivíduos tomam parte, 

especialmente no trabalho. A escola pública e, em um nível mais geral, a política 

nacional de educação exigem formas de organização que favoreçam a individuação e 

a socialização voltadas para a autonomia. O PDE é mais um passo em direção à 

construção de uma resposta institucional amparada nessa concepção de educação. Os 

programas que compõem o Plano expressam essa orientação (BRASIL, 2007d, p. 5). 

 

Anunciado como “mais um passo em direção à construção de uma resposta 

institucional [...]” (BRASIL, 2007a, p 5), este Plano adjudica ao governo federal o papel de 

regulador das desigualdades regionais e municipais por meio de assistência técnica e/ou 

financeira para implantação e execução dos programas e medidas planeadas e a construção de 

instrumentos de avaliação focalizados numa política geral e abrangente. Tem como 

intencionalidade declarada o alcance de uma educação de qualidade para todos.  

A regulação pretendida pelo poder central por meio do PDE, porquanto está centrada 

em nível nacional e caracterizada pelo “modo como as autoridades públicas [...] exercem a 
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coordenação, controle e a influência sobre o sistema educativo” (BARROSO, 2004, p. 22), 

constitui-se em uma regulação de tipo institucional. Considerando, nesse processo, os diferentes 

sujeitos, instâncias e interesses implicados na implantação de um programa ou ação, 

compreende-se a regulação do sistema educativo como um “processo compósito que resulta 

mais da regulação das regulações do que do controle direto da aplicação de uma regra sobre 

ação dos resultados” (BARROSO, 2005, p. 733). Por essa explicação, considera-se que, embora 

o Estado se constitua em fonte essencial de regulação, ele não é a única; são múltiplas as 

regulações e diferentes os seus níveis a que o sistema educativo está sujeito. 

O PDE e, no seu bojo, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação são 

algumas das políticas instituídas pelos governos brasileiros gerenciais, mas com 

tangenciamento pela democratização da gestão, com o objetivo de promover as reformas 

educacionais consideradas necessárias para inserir o país no projeto de desenvolvimento global 

tendo como veículo os planos citados. Durante o segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula 

da Silva, foram instituídas reformas educacionais em todo o sistema educacional brasileiro, 

entre elas:  

 

O Plano de Metas, por sua vez, agrega ingredientes novos ao regime de colaboração, 

de forma a garantir a sustentabilidade das ações que o compõem. Convênios 

unidimensionais e efêmeros dão lugar aos planos de ações articuladas (PAR), de 

caráter plurianual, construídos com a participação dos gestores e educadores locais, 

baseados em diagnóstico de caráter participativo, elaborados a partir da utilização do 

Instrumento de Avaliação de Campo, que permite a análise compartilhada do sistema 

educacional em 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, 2007a, p. 24-25). 

 

Para instrumentalizar o PDE, vários decretos foram editados, especialmente no ano de 

2007, provocando profundas alterações na organização e na gestão educacional de nosso país. 

Segundo Ghiraldelli Junior (2009), no momento de apresentação do PDE para a sociedade, o 

Plano pareceu encaminhar-se para a chamada “federalização da Educação Básica”, ou seja, para 

uma política de intervenção instrumental do governo federal nas condições de oferta da 

escolarização dos níveis de ensino básico nas redes públicas municipais e estaduais do país, por 

meio de convênios estabelecidos diretamente entre os municípios e estados e o MEC que 

oferecessem programas e ações técnicas e financeiras de melhoria da Educação.  

Assim, o MEC, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ao definir os 

pressupostos do PDE e do PAR, reproduziu esse mesmo sentido conservador ao consultar, 

principalmente, o grupo de empresários reunidos no movimento Compromisso Todos pela 

Educação para formular o projeto, ou seja, sustentou a teoria de que o projeto educativo desse 
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grupo seria suficiente para abarcar o restante dos segmentos sociais e realizar as mudanças 

necessárias à educação. À frente do processo de organização desse movimento esteve um 

Conselho de Governança, constituído predominantemente de empresários, contando também 

com a participação e a articulação do Ministério da Educação. Apresenta como finalidade 

precípua contribuir para que o país consiga garantir educação de qualidade para todos os 

brasileiros, por meio da união de esforços, em que cada cidadão ou instituição é corresponsável. 

Com base nesse pressuposto, o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007-2010) 

estabelece um novo pacto entre os entes federados, a partir da colaboração entre a União e os 

demais níveis de governo, que abrange a disposição de recursos técnicos e financeiros por meio 

da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Esse compromisso estabelece 

um conjunto de ações a ser implementado pelos estados e municípios que, por sua vez, são 

responsáveis por elaborar o Plano de Ações Articuladas (instrumento que propõe viabilizar o 

regime de colaboração entre os entes federados, como define o Decreto Nº 6.094 (BRASIL, 

2007a), que institui o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, possibilitando aos 

gestores identificar as fragilidades presentes na rede pública de ensino e definir as ações 

necessárias para melhorar a qualidade educacional, mediante assistência técnica e financeira do 

MEC. Para Azevedo e Santos: 

 

Entre outras iniciativas, o Compromisso se propôs a articular esforços visando à 

melhoria da qualidade verificada a partir do IDEB. Para tanto, foram apresentadas 

diretrizes para adoção pelos estados e municípios na gestão de suas redes de escolas 

e nos processos de ensino e aprendizagem, por meio de convênios de cooperação 

firmados pelos entes subnacionais com o Ministério da Educação (AZEVEDO; 

SANTOS, 2012, p. 564). 

 

Dessa forma, ao promulgar o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o 

governo federal definiu que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) seria o 

instrumento balizador para aferição do cumprimento das metas estabelecidas no termo de 

adesão. Os Censos Educacionais 2005 e 2006 e a Prova Brasil 2005 se constituíram nas fontes 

de dados para que esse índice pudesse ser elaborado, de maneira a informar sobre a qualidade 

da educação básica e estabelecer propostas para a sua melhoria gradual até que se atinja a meta 

projetada para o ano de 2022. Para esse fim, as municipalidades devem tomar como referência 

as projeções apresentadas pelo Ideb, e organizar suas ações para alcançar as chamadas metas 

intermediárias previstas pelo governo federal (ADRIÃO; GARCIA, 2008). 

Com o objetivo de materializar a implementação das diretrizes e o alcance das metas 

previstas, o MEC criou o Plano de Ações Articuladas, estabelecido pelo Decreto Nº 6.094, que, 

no artigo 6º, apresenta-o como “conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou 
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financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância de suas diretrizes” (BRASIL, 2007a, p. 3). 

O PAR consiste numa estratégia de executar o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) que condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação à livre adesão 

pelos estados, Distrito Federal e municípios ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, que se constitui um planejamento multidimensional da política de educação que os 

estados e os municípios devem elaborar para um período de quatro anos. As orientações gerais 

do MEC indicam que a elaboração do plano deve contar com a participação de gestores 

estaduais e municipais, professores e comunidade local, sob a coordenação da secretaria de 

educação. Nesse ponto, pesquisas já apontam a dificuldade do envolvimento de professores e 

comunidade nesse processo, especialmente na primeira versão do PAR (SILVA; SANTOS, 

2011). 

Conforme Camini (2009), em seu pronunciamento no pré-lançamento do PDE no 

Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou o plano como parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), “caracterizado como o PAC da Educação”. 

Ademais, “Os princípios estratégicos do PAC e os fundamentos teóricos que organizam a 

concepção do PDE têm como referência o texto constitucional de 1988” (CAMINI, 2009, p. 

119-120). 

O Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a), dispõe sobre o Plano 

do Compromisso Todos pela Educação, buscando promover mudanças profundas na educação 

pública, propondo um papel ativo para a União com vista a superar a fragmentação da educação, 

auxiliar os municípios mais necessitados e imprimir uma nova dinâmica ao regime de 

colaboração. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) agrega os principais programas 

do MEC/FNDE. Nesse sentido, o livro Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 

princípios e programas destaca que: 

 

O PDE está ancorado em uma concepção substantiva de educação que perpassa todos 

os níveis e modalidades educacionais e, de outro, em fundamentos e princípios 

historicamente saturados, voltados para a consecução dos princípios republicanos 

presentes na Constituição, sobretudo no que concerne ao que designamos por visão 

sistêmica da educação e à sua relação com a ordenação territorial e o desenvolvimento 

econômico e social (BRASIL, 2007d, p. 7).  

 

Essas características que marcam o Plano apontam para a formulação de planejamento 

educacional plurianual que deverá, em determinados locais e realidades, perpassar diferentes 

conjunturas governamentais. A proposta é que mesmo em meio a mudanças governamentais, o 

que foi planejado tenha continuidade. Pode-se dizer que a proposta tem relevância face às 
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pesquisas realizadas por Abrucio (2005), que já apontaram a intermitência das ações políticas 

como um dos impedimentos para a melhoria dos serviços sociais. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) adota uma perspectiva de educação 

nacional como direito social básico a ser garantido pelo Estado e ainda apresenta princípios 

associados à formação humana como indispensáveis aos estudantes de todo o país. O PDE foi 

implantado com o objetivo de agregar, num mesmo instrumento, as inúmeras ações do governo 

federal, como o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação que buscou introduzir um 

novo pacto federativo que exige uma colaboração intergovernamental mais ampla; e o PAR, 

instrumento jurídico do Compromisso para efetivação do regime de colaboração. O PDE 

assinala: 

 

Esse alinhamento exige a construção da unidade dos sistemas educacionais como 

sistema nacional – o que pressupõe multiplicidade e não uniformidade. Em seguida, 

exige pensar etapas, modalidades e níveis educacionais não apenas na sua unidade, 

mas também a partir dos necessários enlaces da educação com a ordenação do 

território e com o desenvolvimento econômico e social, única forma de garantir a 

todos e a cada um o direito de aprender até onde o permitam suas aptidões e vontades 

(BRASIL, 2007d, p. 6). 

 

Sob essa ótica, o PDE oferece uma concepção alinhada aos objetivos constitucionais 

estabelecidos. O documento do MEC vincula a educação ao desenvolvimento e à garantia dos 

direitos sociais: 

 

Não há como construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma educação 

republicana, pautada pela construção da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à 

diversidade. Só é possível garantir o desenvolvimento nacional se a educação for 

alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado de forma a potencializar os 

seus efeitos. Reduzir desigualdades sociais e regionais se traduz na equalização das 

oportunidades de acesso à educação de qualidade (BRASIL, 2007d, p. 6). 

 

Conforme Saviani (2007), o PDE não constitui um plano no significado próprio da 

palavra, mas se assemelha a um plano de metas. Isso porque, de acordo com o autor, ele se 

define, antes, como um conjunto e ações que, teoricamente, seria constituído em estratégia para 

a realização dos objetivos e metas previstos no Plano Nacional de Educação. “O PDE não parte 

do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas constitutivos do PNE, mas compõe-se de 

ações que não se articulam organicamente com este” (SAVIANI, 2007, p. 29). 

Apresentado como um plano executivo e constituído por mais de 40 programas, o PDE 

divide-se em quatro eixos norteadores, quais sejam: educação básica, educação superior, 

educação profissional e alfabetização (SAVIANI, 2007, p. 15). As ações propostas para a 

educação básica podem ser sintetizadas em: 1) formação de professor e piso salarial nacional; 
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2) financiamento: Salário-educação e Fundeb; 3) avaliação e responsabilização: o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); 4) plano de metas: planejamento e gestão 

educacional. No âmbito da educação básica, o PDE apresenta um conjunto de iniciativas, além 

de demandas específicas para os níveis e as modalidades de ensino, que busca articular as 

políticas educacionais para etapas, níveis e modalidades de educação como um todo, 

reconhecendo as relações intrínsecas entre eles, a partir de uma visão sistêmica, segundo expõe 

no documento.  

 

Os propósitos do PDE tornam o regime de colaboração um imperativo inexorável. 

Regime de colaboração significa compartilhar competências políticas, técnicas e 

financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da 

educação, de forma a consertar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a 

autonomia. Esta simples divisão de tarefas, se articulada em grandes eixos (educação 

básica, superior, profissional e continuada), com regras transparentes e metas precisas, 

passíveis de acompanhamento público e controle social, pode pôr em marcha um 

avanço perceptível e sólido (BRASIL, 2007d, p. 10-11).  

 

Saviani (2007) avalia o PDE como um “grande guarda-chuva”, visto que reúne 

programas já em desenvolvimento pelo MEC, além de novas ações para a educação. Para o 

Ministério da Educação, trata-se de um processo agregador de ações já em desenvolvimento 

com outras propostas pelos chamados pilares de sustentação do PDE: visão sistêmica da 

educação, territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social (BRASIL, 2007a). Considerando o foco de atenção de cada uma das ações 

do Plano, podemos agrupá-las em quatro conjuntos que correspondem, respectivamente, a: 

educação básica em caráter geral, educação básica em caráter específico, modalidades de 

educação e educação superior (conforme quadro no Anexo A). 

Embora seja possível essa distribuição das ações em quatro conjuntos, reconhecida a 

preponderância da educação básica, trata-se de uma estratégia tão somente orientada pelo foco 

de cada ação, pois a marca do conjunto geral é a sua diversidade. Essa inexistência de critérios 

claros de agrupamento também implica a articulação entre as ações de cada conjunto e 

evidências concretas que fortalecem a tese de que o PDE se caracteriza como um agregador de 

ações diversas e pontuais, um programa de metas. Conforme Nardi, Schneider e Durli (2010), 

os programas agregados pelo PDE se caracterizam como ações isoladas que foram modificadas 

e/ou excluídas pelo MEC por meio de atos legislativos. Para Barbalho e Lobo (2017, p. 77), “o 

PDE apresenta uma visão sistêmica e um processo de socialização voltada à autonomia”, 

portanto, não pode ser segmentada conforme conveniências administrativas ou fiscais, mas tem 

de ser tratada com unidade, da creche à pós-graduação.  
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Desde o lançamento do PDE/Plano de Metas pelo governo federal, uma produção 

crítica de pesquisadores (ADRIÃO; GARCIA, 2008; KRAWCZYK, 2005; SAVIANI, 2007, 

2009) apresenta questionamentos relacionados aos objetivos do PDE, à concepção sistêmica 

que fundamenta o Plano e à relação com o Plano Nacional de Educação; à proposta do regime 

de colaboração; e ao caráter descentralizador, entre outros. Para Oliveira (2011), esse plano foi 

a primeira grande iniciativa do ministro Fernando Haddad na busca de uma reorientação da 

educação no segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

Para Saviani (2009), o PDE é uma política pública, um conjunto de medidas e metas 

para o país, estabelecido por decreto, um ato do poder executivo, não uma lei, e está mais ligado 

às ações em diferentes áreas da economia para impulsionar o crescimento econômico do país. 

Assim, cada ministério deveria ter um plano de atuação. O MEC reuniu um conjunto de ações 

que já desenvolvia, acrescentou algumas novas e assim surgiu o PDE. 

O PDE configura-se como uma iniciativa do governo, em que este assume 

responsabilidade partilhada com os poderes públicos dos entes federativos, por meio da adesão 

de estados e municípios em regime de colaboração e a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando à 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.  

Saviani (2009) chama a atenção para o fato de que a identidade do PDE é dada pelo 

Ideb, tendo em vista a tentativa de agir sobre o problema qualitativo do ensino ministrado nas 

escolas de educação básica, buscando resolvê-lo. Esse aspecto vai ao encontro dos clamores da 

sociedade diante do fraco desempenho das escolas à luz dos indicadores nacionais e 

internacionais do rendimento dos alunos. O autor explica que: 

 

Esses clamores adquiriram maior visibilidade com as manifestações daquela parcela 

social com mais presença na mídia, em virtude de suas ligações com a área 

empresarial. Tal parcela só mais recentemente vem assumindo a bandeira da 

educação, em contraste com os educadores, que apresentam uma história de lutas bem 

mais longa (SAVIANI, 2009, p. 31). 

 

Na mesma linha, Shiroma, Garcia e Campos (2011) afirmam que o enfoque do PDE é 

primordialmente voltado à qualidade de ensino traduzida em indicadores mensuráveis obtidos 

por meio de avaliações externas. Nessa perspectiva de melhoria da qualidade educacional do 

Brasil, o PDE apresenta um conjunto de ações e programas que incide em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino. Sua organização contempla quatro eixos, quais sejam: educação 

básica, ensino superior, ensino profissional e tecnológico, alfabetização e educação continuada. 
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O PDE anuncia como programa estratégico o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, sendo o Plano de Ações Articuladas – PAR o instrumento disponibilizado para 

o planejamento dos entes federativos locais com vista ao alcance dessas metas. Como um dos 

objetivos centrais, o Plano de Metas pretende inaugurar: “[...] um novo regime de colaboração, 

conciliação a atuação dos entes federados sem lhes ferir a autonomia, envolvendo 

primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, 

visando à melhoria dos indicadores educacionais” (BRASIL, 2007d). 

De acordo com o documento, cada ente federado deveria aderir ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação de forma voluntária, assumindo a responsabilidade 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), criado em 2007, verificado e divulgado periodicamente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). 

O Plano de Metas destaca ações com abrangência na área de atuação do Ministério da 

Educação e incorpora todos os níveis e modalidades da educação básica. Apresenta 28 diretrizes 

pautadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes que orientam 

os entes federados que aderirem ao Compromisso Todos pela Educação e a elaboração do Plano 

de Ações Articuladas (PAR), composto por quatro dimensões já apresentadas anteriormente. 

Dessa forma, o PAR é um importante instrumento de diagnóstico e planejamento da realidade 

local, e passa a ser obrigatório para os que desejarem ver ampliadas suas transferências de 

recursos.  

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é o principal instrumento para efetivação do novo 

regime de colaboração, visto que, conforme estabelece § 5º do Decreto Nº 6.094, “o apoio da 

União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de Ações Articuladas – 

PAR” (BRASIL, 2007a). Desde a apresentação do PDE, as transferências voluntárias da União 

para os demais entes federados passaram a ser condicionadas à adesão ao Compromisso Todos 

pela Educação, por meio do PAR, definindo assim:  

 

O PAR é, portanto, multidimensional e sua temporalidade o protege daquilo que tem 

sido o maior impeditivo do desenvolvimento do regime de colaboração: a 

descontinuidade das ações, a destruição da memória do que foi adotado, a reinvenção, 

a cada troca de equipe, do que já foi inventado. Em outras palavras, a intermitência. 

Só assim se torna possível estabelecer metas de qualidade de longo prazo para que 

cada escola ou rede de ensino tome a si como parâmetro e encontre apoio para seu 

desenvolvimento institucional (BRASIL, 2007d, p. 25). 
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Nesse sentido, a União estabeleceu a política de regulação centralizada das 

transferências voluntárias e da assistência técnica do MEC aos estados e municípios. Quanto ao 

enfoque de planejamento, Ferreira e Fonseca (2013a) ressaltam:  

 

O PAR propõe-se a desenvolver um conjunto de programas articulados para dar 

organicidade às ações e, desse modo, o PDE nacional se afastaria da proposta do 

planejamento por objetivos, conforme se estruturava no modelo PDE/escola, e se 

configuraria uma “proposta sistêmica” (FERREIRA; FONSECA, 2013b, p. 85, grifo 

das autoras). 

 

Desse modo, o PAR prevê a aplicação do diagnóstico e de organização das ações, 

conforme indicadores e orientações previamente definidos pelo MEC (BRASIL, 2008a). No 

entendimento do MEC, a adesão ao Plano de Metas significa o compromisso dos gestores com 

sua concretização no âmbito local. Para tanto, o governo federal disponibiliza instrumentos que 

orientam o planejamento nos estados e municípios. 

Em suma, o Plano de Ações Articuladas é de cooperação entre a União, os estados e 

municípios, que foi instituído pelo Decreto Nº 6.094 (BRASIL, 2007a), no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de subsidiar as melhorias necessárias para 

elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a melhoria da qualidade 

da educação. Assim, os governos subnacionais assumem o compromisso de melhorar a 

qualidade do ensino ofertado. Essa qualidade, porém, será afetada, objetivamente, com base no 

Ideb, consolidando-se como importante estratégia da administração central sendo induzida em 

administrações subnacionais. 

O planejamento do PAR deve ser realizado por uma comissão local constituída por 

sujeitos sociais do segmento educacional, tais como dirigentes e técnicos da Secretaria de 

Educação, representantes dos diretores de escolas, dos professores da zona rural e urbana, dos 

supervisores escolares, do quadro técnico-administrativo das escolas, dos Conselhos Escolares 

e do Conselho Municipal/Estadual de Educação. À equipe técnica local cabe elaborar o 

Levantamento da Situação Escolar – LSE, por meio do preenchimento de formulário eletrônico 

com atribuição de notas 1 a 4 a vários itens de cada uma das dimensões. Nesse caso, a pontuação 

4 é considerada situação positiva, não havendo necessidade de ações imediatas, a pontuação 3 

indica situação com aspectos positivos e negativo e a necessidade de ações em médio e longo 

prazo. Já as pontuações 1 e 2 sinalizam prioridade do ente local e serão considerados no 

processo de apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 

Segundo Andrade (2010), a combinação do reconhecimento da autonomia dos entes 

federados e o exercício da colaboração que perpassa as relações estabelecidas entre eles 
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configura uma visão de ação estatal em que a divisão do poder é condição sine qua non para 

fortalecer a perspectiva da igualdade nas diversas áreas do país, uma vez que há legitimidade 

de cada unidade na realização de meios para prover suas demandas. Além disso, há a 

responsabilidade da União no enfrentamento das desigualdades, que deve ser efetivado por 

meio de ação redistributiva. 

Por conseguinte, ocorrem avanços nas relações do Estado brasileiro com os entes 

subnacionais, comumente marcadas por desigualdades estruturais, políticas, sociais, culturais, 

econômicas e, principalmente, pela diversidade administrativa. Essas particularidades locais 

têm peso determinante para a descentralização, uma vez que demandam um papel ativo da 

União, de forma a conciliar respeito, autonomia e apoio aos entes federados (SENA, 2013). 

Conforme Arretche (2000), as estratégias de indução desenhadas para transferir 

responsabilidades aos entes federados podem contornar os obstáculos provenientes das 

características estruturais e institucionais desses espaços. Na nossa compreensão, isso não pode 

ser garantido pela simples adoção do PAR sem o efetivo financiamento das políticas públicas 

da educação e o monitoramento do poder central junto aos sistemas municipais ou estaduais. 

Nesse sentido, o acompanhamento da implantação do PAR possibilitou mais controle do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na aplicação dos recursos repassados aos 

entes federados, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 

(Simec), cujas ações e metas do PAR só podem ser executadas ou alteradas após liberação pelo 

FNDE, o que ocorre a partir da aprovação das ações previstas pela comissão técnica do governo 

federal.  

Segundo Fonseca e Scaf (2016, p. 85-86), “esse controle se diferencia de acordo com 

a capacidade técnica e política dos entes federados, gerando uma heterogeneidade nas práticas 

de planejamento educacional entre eles”. Assim, o PAR constitui-se em importante ferramenta 

de planejamento, uma vez que o instrumento disponibilizado via sistema eletrônico e a 

metodologia de aplicação são facilitadores na realidade do diagnóstico do ente federado e na 

reprogramação das ações que tenham sido contempladas e/ou implementadas. Outrossim, 

observa-se a incorporação de uma dimensão mais técnica do planejamento, o que permite 

afirmar que ainda não se logrou concretamente a construção de planos ou planejamentos 

apoiados em uma proposta pedagógica efetiva para a solução dos problemas que comprometem 

a melhoria da qualidade da educação.   

O Plano de Ações Articuladas (PAR), utilizado como uma ferramenta gerencial, é 

caracterizado como multidimensional e com uma marca importante na temporalidade que, 

segundo o documento (Decreto Nº 6.094/2007a), protege-o daquilo que tem sido o maior 
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impeditivo do desenvolvimento do regime de colaboração: a descontinuidade das ações, 

considerando que a participação da comunidade na definição, no acompanhamento e na 

avaliação do PAR é um dos pressupostos do plano e certamente pode contribuir para que todos 

compreendam a dimensão que essa política representa, de forma a evitar a descontinuidade que 

marcou tantos outros programas implantados pelo MEC. Da mesma forma, a atuação dos 

conselhos representativos da comunidade escolar e da sociedade civil podem contribuir para 

que ações planejadas sejam de fato executadas e que a aplicação dos recursos alcance os 

objetivos do PDE/PAR. 

Os documentos dos planos e programas do PDE e os documentos do PAR chamam à 

responsabilidade os gestores públicos, da classe política e da sociedade civil, quanto às 

mudanças necessárias para elevar os indicadores educacionais da educação básica do país. 

Contudo, a análise dos instrumentos disponibilizados pelo PAR evidencia a estreita associação 

do conceito de qualidade de ensino à mensuração estatística, uma vez que o principal objetivo 

é alcançar a nota 6 no Ideb (AMORIM; SCAF, 2013, p. 257). A Resolução Nº 29/2007 do 

FNDE estabelece que: 

 

Todos os municípios, que pleitearem recursos de transferências voluntárias deverão 

aderir ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, assinando o Termo de 

Adesão, num claro comprometimento de promover a melhoria da qualidade da 

educação básica em sua esfera de competência, expressa pelo comprometimento de 

meta de evolução do IDEB, e observância das diretrizes relacionadas no Decreto Nº 

6.094 de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007f, p. 25). 

 

O Decreto Nº 6.094/2007, ao usar o Ideb como parâmetro de qualidade da educação 

básica, traz sérios problemas quanto à forma como os gestores darão andamento às ações do 

PAR. Isso ocorre devido à ausência de clareza quanto aos mecanismos de controle, como alerta 

Saviani (2007), e gera a possibilidade de que as administrações públicas manipulem 

informações e dados estatísticos de modo a garantir o recebimento de recursos, escamoteando 

o desempenho efetivo dos sistemas municipais e/ou estaduais. Corroborando a compreensão de 

Saviani, os autores Ferreira e Fonseca (2013b) indicam que o financiamento inicialmente é 

apontado pelos gestores como a razão maior para adesão ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação e ao PAR, sendo a base para captar recursos do MEC. Mesmo em 

quantidade pequena, as verbas estão chegando e incentivando melhorias perceptíveis nas redes 

públicas de ensino.  

A adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação se deu mais pela 

possibilidade de firmar convênios financeiros do que pelo alcance real de metas de qualidade 

que compõem o PAR. A tendência dos entes federados em aderir a programas federais em busca 
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de mais recursos pode levar a uma compreensão reducionista do conceito de qualidade, na 

medida em que se rendem a conceitos pré-determinados por esses programas.  

Nesse contexto, um elemento fundamental para efetivação do PAR como política de 

Estado está na adequação dos instrumentos de planejamento, de forma a possibilitar mais 

autonomia dos entes federados locais na sua elaboração e reelaboração, a fim de garantir a 

apropriação e a participação da comunidade na consecução da política pública e a consequente 

descontinuidade, como afirma Dourado: 

 

Na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas educacionais têm 

sido marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade/continuidade, por 

carência de planejamento de longo prazo e por políticas de governo, em detrimento 

da construção coletiva, pela sociedade brasileira, de políticas de Estado (DOURADO, 

2010, p. 681). 

 

Portanto, é possível afirmar que o PAR tem obtido êxito na realização de seu objetivo, 

configurando-se como importante instrumento de planejamento e de efetivação do regime de 

colaboração entre os entes federados, ao mesmo tempo que quebra a lógica da descontinuidade 

das políticas públicas. Tal colaboração, no entanto, ainda se encontra restrita no âmbito 

financeiro, uma vez que o plano se constitui em condição sine qua non para que se recebam 

recursos da maior parte dos programas federais. Para compreender a dinâmica dessa política e 

suas diretrizes, a seção a seguir trata da implementação do Plano de Metas e do PAR e o regime 

de colaboração entre os entes federados. 

 

3.1 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E O REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE A 

UNIÃO, OS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

O Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007, instituiu o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. Ele se apresenta como uma política educacional com vista a reafirmar o 

regime de colaboração entre União, estados e municípios sem a retirada da autonomia, 

conferindo decisão política, ação técnica e atendimento à demanda educacional. Nesse sentido, 

“[...] a participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando 

couber, ou nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por municípios, Distrito 

Federal, estados e respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 2007a, p. 1). 

O Ministério da Educação apresentou o Plano de Ações Articuladas (PAR) como uma 

ferramenta de planejamento, avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade 

da educação básica pública, mediante apoio técnico e financeiro a estados e municípios, em 
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conformidade com metas, diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Educação (2001/2011) 

e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O PAR visa contribuir com a melhoria da 

qualidade da educação e com o avanço da meta do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), que congrega informações do Censo Escolar em relação ao rendimento escolar 

(aprovação, repetência e abandono) e a média de desempenho da aprendizagem oriunda das 

avaliações externas, Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para as unidades da 

federação e do país, e a Prova Brasil para municípios e escolas.  

O Plano de Ações Articuladas é um planejamento estratégico que tem, entre os seus 

objetivos, reduzir as desigualdades regionais por meio do regime de colaboração entre os 

municípios, Distrito Federal e estados, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, além de assumir um forte componente da participação das famílias e da comunidade. 

Nessa lógica, o PAR induz estados e municípios à adoção e à execução de políticas educacionais 

com foco no resultado do Ideb, conforme apontam Saviani (2009) e Camini (2009).  

Para Werle (2006, p. 23), a palavra regime vem do latim regimen que significa “[...] 

ação de guiar, de governo, de direção”; esse termo diz respeito ao “modo de administrar, regra 

ou sistema, regulamento”. Em suma, essas definições do termo regime referem-se, em especial, 

a um esforço concentrado entre todos os membros de uma federação ou de governo na ação da 

gestão colaborativa, em que os princípios da descentralização de poder e de decisões, da 

autonomia política e administrativa devem ser a mola motriz das relações institucionais. 

As responsabilidades e corresponsabilidades na direção da efetivação de um regime 

colaborativo, no atendimento às especificidades da educação básica – de modo que essas 

relações de interesses não se sobrepujam às individualidades – devem considerar, sobretudo, as 

capacidades financeiras de cada ente, que precisam ser bem definidas para não ferir a autonomia 

dos entes regionais, nem os tornar reféns das determinações do governo central. Além de “[...] 

simples transferência administrativa e burocrática de responsabilidade, a corresponsabilidade 

significa uma vontade política conjunta de resolver os problemas do ensino básico, dentro das 

possibilidades de cada esfera administrativa” (HAGUETE, 1989, p. 27). 

Face ao exposto, o modelo atual do regime de colaboração, se considerarmos as 

definições do termo “regime”, é contraditório. As relações exercidas, especialmente pelo 

governo central na elaboração de políticas educacionais, a partir da década de 1990, afetam os 

preceitos basilares da autonomia dos demais entes federativos; e o esforço comum, que deveria 

ser implementado pelo conjunto dos membros partícipes da federação, acaba por se resumir à 

simples execução dos planos e programas federais, via transferências aos membros regionais, 

em que estados e municípios, nas principais políticas, são penalizados.  
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Nesse contexto, é fundamental que a autonomia seja a base das relações estabelecidas 

entre os entes federados e não a subordinação ou a “[...] imposição de decisões inclusive a 

simples transferência de encargos no trato de questões comuns” (WERLE, 2006, p. 23). A 

autora ainda argumenta que a colaboração implica, sobretudo, que todas as proposições e 

decisões tomadas sobre determinada política pública que comprometa o envolvimento dos entes 

federativos devam ser conjuntas e comuns, isto é, colaborar sugere a igualdade de competências 

e tomadas de decisões. Para Werle: 

 

O processo colaborativo que se constrói com envolvimento de todos, numa 

perspectiva democrática cidadã, cujas bases não se restringem a documentos formais, 

mas que compreende a importância de uma cultura de colaboração entre redes, 

sistemas, entre executivo e legislativo municipal, entre órgãos normativos dos 

sistemas de ensino e de todos os envolvidos (WERLE, 2006, p. 9). 

 

Ao considerarmos essa corresponsabilidade na implementação de políticas públicas e 

a cumplicidade dos entes federativos na promoção de planos e programas educacionais comuns 

a cada ente, concordamos com Cassini (2011, p. 68, grifo da autora) quando assevera que a 

colaboração configura “[...] um instituto obrigatório, não vulnerável a uma ‘possível adesão’ e, 

dessa forma, não corre o risco de ser mais um instrumento sujeito ao jogo defensivo e 

colaborativo das unidades subnacionais”. A autora defende que um Estado no qual se proponha, 

em suas ações governativas, uma relação de colaboração, em que cada membro da federação 

seja coparticipante na promoção de políticas educacionais, deve ser um Estado que promova 

uma mais efetiva interação entre os entes federativos, proporcionando, sobretudo, a garantia de 

mais autonomia, sem o risco de fragilização do princípio que marca a gestão; nesse caso, o 

princípio do regime de colaboração. 

A concretização das diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação 

requer o comprometimento dos gestores em nível local por meio da assinatura de um Termo de 

Adesão ao compromisso e se dá na construção ou no preenchimento do Plano de Ações 

Articuladas de cada ente federado em nível estadual e/ou municipal. O PAR é considerado “[...] 

o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da 

Educação, que visa ao cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas 

diretrizes” (BRASIL, 2007a), tornando-se uma das medidas para a concretização do regime de 

colaboração por meio da materialização de políticas que objetivam consolidar a 

responsabilidade de cada ente sobre a educação brasileira. 

Esse regime de colaboração para organização dos sistemas de ensino entre os entes 

federados é uma estratégia educacional estabelecida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) 
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e pela LDB (BRASIL, 1996b) e compreende a forma como os órgãos conciliam a decisão 

política, a ação técnica e o atendimento da demanda educacional, no intuito de compartilhar 

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

desenvolvimento da educação básica.  

Entre as ações estratégicas que demarcaram a adesão ao Plano de Metas, apresenta-se 

o Plano de Ações Articuladas (PAR), que consiste em oferecer aos entes federados um 

instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional que condiciona todas as 

transferências voluntárias e a assistência técnica do Ministério da Educação (BRASIL, 2007a). 

Seguindo esse diagnóstico e o planejamento local consolidado anualmente no PAR, o governo 

federal apoia as ações educacionais propostas pelos órgãos estaduais e municipais da área 

educacional, com investimentos vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino 

(DOURADO; AMARAL, 2011).  

As ações definidas como prioritárias pela equipe técnica do PAR podem ser executadas 

pelo próprio governo local ou com a assistência financeira deste. A assistência financeira da 

União para a educação básica é uma atribuição suplementar realizada por meio de transferência 

voluntária de recursos. Atualmente, as transferências voluntárias e a assistência técnica da 

União, no âmbito educacional e, consequentemente, do PAR, encontram-se sob 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A Tabela 1, a 

seguir, apresenta os investimentos transferidos pela União por intermédio do PAR no período 

2012 a 2014, para as redes de ensino. 
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Tabela 1 – Transferências da união por meio do par para o RN no período 2012-2014 

Ação 
2012 

(R$) 

2013 

(R$) 

2014 

(R$) 

Total 

(R$) 
% 

Infraestrutura para a educação básica 1.177.929.181 131.756.461 1.175.996.897 2.485.682.539 42,874% 

Apoio ao desenvolvimento da educação básica 911.762.404 479.716.865 116.169.895 1.507.649.164 26,004% 

Apoio ao transporte escolar para a educação básica – Caminho da Escola 652.198.168 97.983.471 363.049.750 1.113.231.389 19,201% 

Apoio à aquisição de equipamentos - 523.499.160 - 523.499.160 9,029% 

Apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a educação básica - 11.775.689 - 11.775.689 0,203% 

Apoio ao Desenvolvimento da educação básica nas comunidades do campo, 

indígenas, tradicionais, remanescentes de quilombo e das temáticas de 

cidadania, direitos humanos, meio ambiente e políticas de inclusão dos 

alunos com deficiência 

- 81.992.845 - 81.992.845 1,414% 

Fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - 850.000 - 850.000 0,015% 

Modernização da rede pública não federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 
- 19.566.833 13.948.282 33.515.115 0,578% 

Implantação e qualificação de equipamentos e serviços públicos de apoio a 

produção, abastecimento e consumo de alimentos 
- 23.855.835 - 23.855.835 0,411% 

Implantação de escola para Educação Infantil - - 1.317.093 1.317.093 0,023% 

Tecnologia da informação e comunicação para a educação básica - - 266.511 266.511 0,005% 

Produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e 

pedagógicos para a educação básica 
- - 14.053.507 14.053.507 0,242% 

Gestão educacional e articulação com os sistemas de ensino - - 22.813 22.813 0,00% 

Total 2.741.889.753 1.370.997.159 1.684.824.748 5.797.711.660 100,00% 

Fonte: Dados fornecidos pela SEEC/ATP/Simec. Disponível em: www.simec.gov.br/PAR/RN. Acesso: 10 nov. 2018. Elaborado pela autora. 

.
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Conforme mostra a Tabela 1, os investimentos por meio do PAR (2011-2014) 

iniciaram-se a partir do ano de 2012. Destaca-se maior volume de investimentos nas ações de 

infraestrutura da educação básica, que ultrapassaram 42% do total dos recursos. Não obstante, 

evidencia-se a redução de cerca de 50% no total dos recursos entre os anos 2012 e 2013, 

comprometendo a continuidade do programa e a efetivação do regime de colaboração. As ações 

de formação inicial e continuada produção e aquisição de livros e materiais didáticos e 

pedagógicos para educação básica receberam apenas 0,2% e 1,4% para educação do campo, 

povos tradicionais e políticas de inclusão de alunos com deficiência, do total dos recursos 

destinados ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Para Luce e Farenzena (2007), a colaboração intergovernamental pode ser interpretada 

como abrangendo âmbitos distintos, dos quais se pode sublinhar a oferta, o financiamento, o 

planejamento e a normatização da educação pública. Porém, cabe salientar a responsabilidade 

do governo federal de assistir técnica e financeiramente os estados e municípios, inserida na 

sua função redistributiva e supletiva para a garantia da equidade e de padrão mínimo de 

qualidade na oferta educacional. 

Nesse sentido, o Plano de Ações Articuladas se fundamenta em princípios de um 

modelo de gestão que tem privilegiado as parcerias entre todos os entes da federação 

promovendo, entre outros aspectos, a desconcentração do poder e do financiamento, 

configurando um plano que alterna dois modelos de gestão – a democrática e a gerencial, 

caracterizada por Camini (2009) como gestão híbrida (misto de democrática e gerencialista). 

Nessa perspectiva, o PAR está ancorado num modelo gerencial, fruto do ideário neoliberal de 

gestão, que se propõe a melhorar os índices de qualidade mantendo a centralidade nas decisões 

e priorizando a busca por resultados com base em índices, indicadores e critérios a ser 

alcançados, mas, ao mesmo tempo, incentiva a gestão democrática e participativa, quando 

institui o Comitê Local do Compromisso com a representação da Secretaria de Educação, 

professores e organizações da sociedade civil para implementação e acompanhamento das 

ações. 

O próprio termo de adesão ao PAR impõe que os entes federativos concentrem 

esforços na busca de atendimento às metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) projetadas para cada ano da educação básica e nas melhorias contínuas dos índices por 

escola. No entanto, não considera a realidade de cada escola ou sistema, ou seja, o modelo 

proposto pelo PAR exige que os entes federados se adaptem ao modelo informatizado 

previamente definido e não permite que o sistema se amolde às necessidades e realidades de 

cada um.  
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A partir da dinâmica de elaboração do PAR e de sua metodologia já se torna possível 

depreender, ao menos, duas constatações. A primeira delas refere-se à estratégia de construção 

do plano por meio de orientações padronizadas, desse modo, impondo uniformização na 

construção do diagnóstico, das áreas de abrangência de cada dimensão, dos respectivos 

indicadores de avaliação e das ações de cada indicador. Nesse processo, o MEC decide o que é 

importante e, portanto, passível de apoio técnico ou financeiro. Por conseguinte, as 

necessidades dos estados e/ou municípios no tocante à implementação de ações tornam-se, em 

boa medida, reféns das coincidências nas prioridades estabelecidas pelo Ministério. A segunda 

constatação refere-se ao caráter descentralizador da implementação dessa política pública, que 

passa a responsabilizar os entes federados, mais diretamente, pelos resultados educacionais. 

Pela adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, estados e/ou municípios se 

comprometem a cumprir as ações propostas no PAR e a divulgar a evolução dos dados 

educacionais à população local, de modo a promover o controle social das ações (BRASIL, 

2007a). 

Essa dinâmica de elaboração do PAR e de sua metodologia não possibilita aos entes 

federados a indicação de outras metas e ações que não as do conjunto definido pelo MEC. No 

entanto, são-lhes imputadas todas as responsabilidades no alcance dos resultados. Um processo 

como esse configura uma modalidade de descentralização de encargos executivos que preserva 

a decisão no centro, conformando condições de regulação. 

O PAR é um plano geral e abrangente, cuja efetividade depende das unidades 

subnacionais e das escolas e cujo controle operado pela via do PAR sobre as ações das 

diferentes dimensões traduz um processo de regulação, na medida em que orienta condutas, 

define as “regras do jogo” e exerce coordenação e controle, objetivados e institucionalizados 

em dispositivos materiais, legais e técnicos promovidos pelo Estado (SCHNEIDER; NARDI; 

DURLI, 2012).  

Nesse sentido, como um processo múltiplo, reconhecemos que essa regulação se 

mescla com regras e medidas construídas e mobilizadas no âmbito local, tendo em vista a 

resolução de problemas existentes nesse âmbito. Para Maroy (2011) e Barroso (2004), a 

interação entre essa dimensão e a referida regulação institucional compõe um quadro de 

multirregulação e de mobilização de estratégias indutivas, visando à conquista de adesão a 

determinados projetos.  

Nessa diretriz, são promovidas, discutidas e aplicadas medidas políticas e 

administrativas que, em geral, buscam alterar os modos de regulação dos poderes públicos nos 

sistemas escolares (muitas vezes com recurso a dispositivos de mercado) ou substituir o poder 
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público por entidades privadas, em muitos domínios que constituíam, até então, um campo 

privilegiado da intervenção do Estado. Essas medidas podem ser suficientes, do ponto de vista 

técnico, em função de critérios de modernização, desburocratização e combate à “ineficiência” 

do Estado ou ser justificadas por imperativos de natureza política de acordo com projetos 

neoliberais (BARROSO, 2004). 

Nesse processo, há uma hierarquização, uma vez que estados e municípios planejam, 

enquanto a União define as metas, pois, como requisito para o recebimento das transferências 

voluntárias e a assistência do MEC, está a assinatura do Plano de Metas, conforme argumentam 

Oliveira, Scaff e Senna (2012, p. 141): “As transferências voluntárias da União são geralmente 

voltadas ao atendimento de ações previamente delineadas pelo governo federal, e que os demais 

entes federados frequentemente aderem a esses programas, em decorrência do repasse de 

recursos”. 

Nessa perspectiva, o PAR torna-se apenas um instrumento que regulará a “relação” 

entre os entes federados: a União define os itens financiáveis e os estados e municípios, embora 

conhecedores de suas próprias necessidades, implementam as políticas passíveis de apoio 

federal. Além de regular a “relação” entre os entes federados, o PAR preconiza o 

desenvolvimento de muitos municípios e estados. A esse respeito, Sousa afirma que: 

 

Como instrumento de planejamento, o PAR homogeneíza a imensa e diversificada 

realidade educacional brasileira […]. O planejamento da educação precisa estar 

legitimado em ampla participação dos atores envolvidos e considerar também 

variáveis intra e extraescolares que influenciam o processo educacional, como as 

condições socioeconômicas (SOUSA, 2011, p. 10). 

 

Embora cada estado/município tenha suas especificidades, culturais, sociais ou 

econômicas, o PAR opera como um instrumento regulatório mediante a participação do 

MEC/FNDE no apoio técnico e financeiro. Contudo, estados e municípios deveriam elaborar 

seus planejamentos de acordo com sua própria realidade, em vez de ficar à mercê de políticas 

das diferentes gestões federais. 

 

3.2 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (2011-2014): INDICADORES PARA 

ELABORAÇÃO 

 

O Plano de Ações Articuladas vem se constituindo no principal instrumento orientador 

das políticas educacionais desenvolvidas pelo MEC a partir de 2007. Com o lançamento do 

Plano de Desenvolvimento da Educação, o MEC condicionou as transferências aos estados e 
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municípios ao cumprimento de 28 diretrizes (ANEXO B) e à elaboração do respectivo PAR. 

Esse plano foi concebido internamente no âmbito do MEC, estabelecendo novos parâmetros e 

práticas de planejamento e gestão para os sistemas e redes de ensino. Ao elaborar o PAR, o ente 

federativo (estado, Distrito Federal ou município) faz um diagnóstico da sua rede de ensino, a 

partir de dados fornecidos pelo próprio MEC. Em seguida, são elencadas ações de assistência 

técnica ou financeira para um período plurianual que podem ser de responsabilidade do MEC 

ou do próprio ente federativo. 

Para a elaboração do PAR, o MEC criou um ambiente virtual – Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle (Simec) – que disponibiliza para estados e municípios 

dados e documentos para sua formulação, quais sejam: a) os indicadores demográficos e 

educacionais sobre a rede de ensino; b) instrumento diagnóstico para coleta de informações 

quantitativas e qualitativas da situação educacional da rede de ensino; c) o próprio PAR; d) o 

manual com orientações gerais sobre as etapas e os procedimentos para a elaboração do 

diagnóstico e a sistematização do PAR; e) o Guia Prático de Ações que orienta a definição das 

ações para o PAR. A estrutura do PAR será apresentada na Figura 1, a seguir.  

 
Figura 1 – Estrutura do Plano De Ações Articuladas 

 
Fonte: Manual do PAR – 2011/2014 – FNDE/MEC (BRASIL, 2011a). Elaborado pela autora. 
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O instrumento diagnóstico para a elaboração do PAR (2011-2014) possui cem 

indicadores para os estados. Ademais, é imprescindível que o plano de etapa seja 

cuidadosamente analisado, e as pontuações atribuídas devem ser reavaliadas de acordo com a 

realidade local. Em relação à versão anterior do instrumento (PAR 2007-2010), foram incluídos 

novos indicadores, bem como alguns já existentes tiveram sua redação aprimorada para que o 

diagnóstico seja realizado de forma mais próxima da realidade de cada rede de ensino e com 

mais precisão.  

Como forma de operacionalizar o PAR, foi instituído, pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento de Educação (FNDE), o Conselho Diretor, conforme Resolução Nº 29, de 20 

de junho de 2007, a qual estabelece critérios, parâmetros e procedimentos para a 

operacionalização da assistência financeira suplementar a projetos educacionais dos 

municípios, no âmbito do Compromisso Todos pela Educação. De acordo com a referida 

Resolução, o Plano de Ações Articuladas, elaborado em regime de colaboração com dirigentes 

e técnicos docentes da federação aderentes, configurava a base para a celebração dos convênios 

de assistência financeira a projetos educacionais pelo FNDE/MEC. O PAR tem, entre seus 

pressupostos, a gestão gerencial e, pela sua visão sistêmica, tem provocado mudanças 

significativas em diferentes aspectos do campo educacional (CASTRO, 2019).  

Com base nesse plano, a dimensão da infraestrutura e dos recursos pedagógicos passa 

a ser uma das dimensões priorizadas pelo governo federal para garantir melhorias na qualidade 

educacional. A dimensão abrange catorze indicadores, divididos em três áreas. A primeira trata 

da situação das escolas quanto às instalações gerais e aos equipamentos em ambientes, tais 

como: biblioteca, sala de aula, laboratórios, cozinha, quadra escolar; acessibilidade e 

manutenção e conservação dessas instalações. A segunda área trata da integração e expansão 

do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na educação pública, que engloba ações 

para inserção das escolas na rede mundial de computadores e a implementação de materiais 

audiovisuais. A última área trata dos recursos pedagógicos para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, envolvendo a ampliação do acervo bibliográfico, materiais pedagógicos (jogos, 

mapas etc.), materiais esportivos e promoção à prática de confecção de recursos didáticos. O 

diagnóstico e o planejamento do PAR são elaborados no Sistema Integrado de Monitoramento 

Execução e Controle (Simec).  

Na página do Simec está disponível o Manual de Elaboração e os Indicadores 

Demográficos Educacionais (IDE) para que o estado conheça o perfil da sua população e da sua 

rede de ensino. Esses dados são encontrados no portal do MEC, na Internet, e no portal do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de estarem 
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disponíveis na tela principal do PAR do estado no Simec. No total, são apresentadas 24 tabelas, 

cujas informações disponíveis são de acordo com os dados informados pelo estado no 

Educacenso, conforme Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – Indicadores demográficos educacionais 

Nº Indicadores Demográficos e Educacionais, baseiam-se nos dados 

disponibilizados pelo estado no Educacenso 

1 Informações sobre o Estado (população, Produto Interno Bruto, Índice de 

Desenvolvimento Humano, Índice de Desenvolvimento da Infância, taxa de 

analfabetismo) 

2 Taxa de Escolarização Líquida do Estado 

3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

4 Resultado da Prova Brasil – Rede Estadual 

5 Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 

6-A Número de Escolas por Etapa de Ensino – Rede Estadual 

6-B Número de Escolas por Etapa de Ensino – Redes Municipais do Estado 

7-A Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Rede Estadual 

7-B Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Redes Municipais do Estado 

8-A Número de Escolas por Modalidade e Etapa de Ensino – Rede Estadual 

8-B Número de Escolas por Modalidade e Etapa de Ensino – Redes Municipais do 

Estado 

9-A Matrículas por Modalidade, Etapa e Turno – Rede Estadual 

9-B Matrículas por Modalidade, Etapa e Turno – Redes Municipais do Estado 

9-C Distribuição de Matrículas do Ensino Médio por Modalidade – Rede Estadual 

10-A Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino – Rede Estadual 

10-B Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino – Redes Municipais do 

Estado 

11-A Condições de Atendimento – Diurno – Rede Estadual 

11-B Condições de Atendimento – Diurno – Redes Municipais do Estado 

12-A Condições de Atendimento – Noturno – Rede Estadual no município 

12-B Condições de Atendimento – Noturno – Redes Municipais do Estado 

13-A Taxas de Rendimento – Rede Estadual 

13-B Taxas de Rendimento – Redes Municipais do Estado 

14-A Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo – Rede Estadual 

14-B Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo – Redes Municipais do Estado 
Fonte: Manual do PAR – 2011/2014 – FNDE/MEC (BRASIL, 2011a) 

 

É interessante perceber, no Quadro 2, que o Simec apresenta os dados da matrícula, 

taxas de escolarização, tipo de oferta e condições de atendimento da rede que subsidiarão o 

diagnóstico e definirão diretrizes para a elaboração do planejamento. Assim, pode-se afirmar 

que a elaboração, o acompanhamento da implantação e o monitoramento do Plano de Ações 

Articuladas realizado por meio do Simec, sistema on-line criado para inserção dos dados do 

PAR, possibilitaram mais controle do FNDE na aplicação dos recursos repassados aos entes 

estados e municípios, visto que as ações previstas no planejamento só podem ser alteradas após 
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liberação do FNDE. Tais constatações são confirmadas por Sena (2013, p. 140), ao afirmar que 

“Por um lado, o PAR trouxe fortalecimento à cultura do planejamento e a necessária presença 

da União por meio de apoio técnico e financeiro. Ao mesmo tempo, implicou algum grau de 

centralização e diminuição do espaço de autonomia dos estados e municípios [...]”.  

Para nortear a construção do Plano, deverão ser utilizados, como referência, os 

seguintes documentos: o Plano Nacional de Educação (PNE), o Plano Estadual de Educação, o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, e o Decreto Nº 

6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. No portal do Ministério da Educação, na internet, estão 

disponíveis os documentos referentes ao PNE, ao PDE e ao Decreto Nº 6.094 (BRASIL, 2007a).  

O diagnóstico proposto é de caráter participativo, e tem por objetivo promover uma 

análise compartilhada da situação educacional da Rede Estadual. Assim, a coleta de 

informações e o seu detalhamento deverão ser obtidos em conjunto pela equipe técnica local 

que deve responder inicialmente a 15 questões pontuais. 

A avaliação do PAR pelas equipes locais consiste na análise do diagnóstico da 

realidade educacional e indicadores de resultados, contando com uma tabela de critérios com 

pontuação de 1 a 4, em que 1 representa a pior situação e 4 a situação ideal. O Quadro 3, a 

seguir, apresenta os critérios utilizados na escolha de um dos quatro níveis. 

 

Quadro 3 – Critérios de pontuação do PAR 

Pontuação Critério 

1 A descrição aponta para uma situação crítica e serão necessárias ações 

imediatas, além do planejamento, de médio e longo prazo, para 

superação dos desafios apontados no diagnóstico da realidade local. 

2 A descrição aponta para uma situação insuficiente e serão necessárias 

ações planejadas de curto, médio e longo prazo para elevar a pontuação 

nesse indicador. 

3 A descrição aponta para uma situação favorável, porém, o município 

pode implementar ações para melhorar o seu desempenho. 

4 A descrição aponta para uma situação positiva e não serão necessárias 

ações imediatas. O que a secretaria de educação realiza na(s) área(s) 

pertinente(s) garante bons resultados nesse indicador. 
Fonte: Manual do PAR – 2011/2014 – FNDE/MEC (BRASIL, 2011a) 
 

O Quadro 3 descreve a pontuação que deverá ser usada pela equipe local na construção 

do diagnóstico. A escolha de um desses quatro níveis citados deve corresponder à situação que 

mais reflete a realidade com relação àquele indicador, com o objetivo de chegar a um consenso 

sobre qual é a pontuação mais adequada, de acordo com a situação da Rede Estadual de Ensino 
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Público. Para fundamentar a pontuação de cada indicador, deve ser elaborada uma justificativa, 

esclarecendo a escolha da pontuação pela equipe, seguida da demanda potencial, ou seja, a 

descrição das necessidades da rede de ensino para melhorar a situação do indicador. O 

instrumento do diagnóstico situacional está estruturado conforme os eixos previstos no Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, compreendendo a dimensão, as áreas e 

indicadores, que devem ser pontuados conforme Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 – Síntese do PAR (2011-2014): dimensões, áreas e indicadores 

Dimensão Áreas Indicadores 

 

 

1. Gestão Educacional 

Gestão Democrática: articulação e desenvolvimento 

dos sistemas de ensino 

8 

Gestão de pessoas 11 

Conhecimento e utilização da informação 7 

Gestão de finanças 4 

Comunicação e interação com a sociedade 3 

 

 

 

 

2. Formação de 

Professores e de 

Profissionais de Serviço 

e Apoio Escolar 

Formação inicial de professores da educação básica 4 

Formação continuada de professores da educação 

básica 

5 

Formação de professores da educação básica para 

atuação em educação especial/ atendimento 

educacional especializado, escolas do campo, em 

comunidades quilombolas ou escolas indígenas 

4 

Formação de professores da educação básica para 

cumprimento das Leis Nº 9.795/99, 10.639/03, 

11.525/07 e 11.645/08 

1 

Formação de profissionais da Educação e outros 

representantes da comunidade escolar 

4 

 

3. Práticas Pedagógicas 

e Avaliação 

Organização da rede de ensino 10 

Organização das práticas pedagógicas 11 

Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo para 

assistência individual/coletiva aos alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem 

2 

 

 

4. Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos 

Instalações físicas da secretaria estadual de educação 2 

Condições da rede física escolar existente 12 

Uso de tecnologias 7 

Recursos pedagógicos para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que considerem a diversidade 

das demandas educacionais 

5 

Fonte: Manual do PAR – 2011/2014 – FNDE/MEC (BRASIL, 2011a). Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 4 descreve os indicadores do PAR organizados conforme cada dimensão, 

centrados na gestão de finanças, gestão de pessoas, na organização da rede e nas condições de 

infraestrutura. A equipe local define a partir dos indicadores a atuação e a priorização das ações. 



76 

 

A proposta é que essas ações possam contribuir para alterar as condições da rede de ensino, no 

intuito de melhorar a qualidade educacional do Brasil.  

O Plano segue três etapas que permitem a correlação da demanda do ente por recursos 

técnicos, financeiros e pedagógicos. Essa estruturação é realizada por intermédio do Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), 

iniciando-se com o diagnóstico da situação educacional, seguindo para a apresentação do plano 

de trabalho e finalizando com a fase de resultados obtidos pela análise técnica. 

Após finalização do diagnóstico, o estado deve elaborar o PAR e poderá cadastrar até 

cem (100) ações. Para cada ação, o estado pode propor um conjunto de subações, visando ao 

alcance dos resultados esperados. Projetos que envolvem construção ou reformas de escolas 

devem ser inseridos no Simec para análise técnica do MEC e do FNDE. Ao ser aprovado, 

celebra-se o termo de compromisso União e estado e são firmados os convênios para assistência 

técnica e financeira.  

Os resultados dependem da viabilidade e da necessidade das demandas e da 

identificação das medidas mais apropriadas para solução dos problemas identificados e para a 

execução das ações. Para essa fase final de consolidação do PAR, são consideradas a realidade 

local do município ou estado e as informações obtidas pelo Censo Escolar e outros sistemas de 

informações oficiais disponíveis.  

Conforme estudos de Silva (2015), as propostas de planejamento e financiamento 

assumidas pelos entes federados, ao assinarem o termo de compromisso do Plano de Metas 

Todos pela Educação, limitam os espaços de autonomia dos estados e municípios, tornando-os 

meros executores das políticas federais e não mais reservando poderes específicos para as 

unidades federativas. A análise do PAR, à luz do financiamento da educação, remete às 

referências teóricas sobre relações intergovernamentais e descentralização, concebidas como 

conceitos associados às teorizações sobre os sistemas federativos, mas que não se constituem 

arranjos exclusivos dessa forma de organização territorial. Sobre isso, Souza (2008) esclarece 

que os sistemas federativos são mais amplos que as relações intergovernamentais e que os 

processos de descentralização. A diferenciação reside na amplitude, visto que os primeiros 

envolvem o governo e os poderes legislativos e judiciários, os sistemas partidários, eleitorais, 

a política econômica, enquanto “os processos intergovernamentais combinam tão-somente 

executivos de vários níveis e são menos sujeitos a produzirem efeitos legais e jurídicos” 

(SOUZA, 2008, p. 36-37). 

Nessa direção, a Lei Nº 12.695, de 25 de julho de 2012 (BRASIL, 2012a), introduziu 

medidas importantes relacionadas ao apoio técnico ou financeiro da União por meio do PAR. 
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Dentre as medidas estabelecidas por essa lei, destacam-se: a) inclusão dos polos presenciais do 

sistema Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro Direto 

na Escola; b) contemplação das instituições comunitárias que atuam na educação do campo 

com recursos do Fundeb; c) definição da assistência financeira da União para atendimento à 

Educação de Jovens e Adultos, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino; c) a 

transferência de recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por meio 

do FNDE, como apoio financeiro à execução das ações do PAR, sem a necessidade de convênio, 

ajuste, acordo ou contrato; d) autorização ao FNDE para suspender as parcelas de recursos 

previstas aos entes federados, caso não haja cumprimento das metas.  

O artigo 1o da Lei Nº 12.695 determina que “o apoio técnico ou financeiro prestado 

em caráter suplementar e voluntário pela União às redes públicas de Educação Básica dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será feito mediante a pactuação de Plano de 

Ações Articuladas (PAR)” (BRASIL, 2012a). Já o artigo 4º define que os repasses serão feitos 

sem necessidade de convênio: “Artigo 4o A União, por meio do Ministério da Educação, fica 

autorizada a transferir recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com a 

finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações do PAR, sem a necessidade de 

convênio, ajuste, acordo ou contrato” (BRASIL, 2012a). 

Nessa compreensão, o Plano de Metas sinaliza algumas inflexões na política de 

assistência técnica e financeira da União, entendida nos marcos das relações 

intergovernamentais para o financiamento e a gestão da educação. Segundo Morais, França e 

Guedes (2017), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, são 

estabelecidos critérios para garantir a assistência da União. As Figuras 2 e 3 sintetizam a 

evolução dos marcos legais e lógicos nos ciclos 1 e 2 do PAR. 
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Figura 2 – Marcos legais do PAR 2007 a 2010 

 

Fonte: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/. Acesso em: 13 jun. 2019. 

 

Figura 3 – Marcos legais do PAR 2011 a 2014 

 

Fonte: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/. Acesso em: 13 jun. 2019. 
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As Figuras 2 e 3 representam as alterações na legislação vigente no 1º e 2º ciclos do 

PAR. Nesse contexto, em 20 de dezembro de 2007, o FNDE institui a Resolução Nº 47 

(BRASIL, 2007e), alterando pela Resolução Nº 29/2007 (BRASIL, 2007f), assegurando mais 

assistência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal, visto que inclui, em seu artigo 

15, a necessidade de comunicação aos Estados e ao Distrito Federal sobre a programação das 

atividades que resultarão na visita técnica aos municípios e, ainda a possibilidade de solicitação, 

por parte dos estados e do Distrito Federal, quando necessário, de consultoria técnica ao MEC 

para prestar assistência na elaboração do Plano de Ações Articuladas (BRASIL, 2007a).  

Para Ferreira (2014), a Resolução Nº 47 (BRASIL, 2007e) evidencia prováveis tensões 

ocorridas entre as ações do MEC e governos estaduais, especificamente no Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (CONSED). A análise da primeira Resolução mostra que as 

possibilidades de recebimento de assistência técnica e financeira por parte do MEC estava 

direcionada apenas aos municípios. Com a nova Resolução, os estados passaram não só a 

receber assistência mas também estariam atualizados acerca da presença do MEC nos 

municípios de seu território. A autora ainda ressalta: 

 

A importância de destacar as alterações feitas na legislação está em observar como 

são complexas as negociações para implantação de uma política educacional em um 

país de regime federativo do modelo do Brasil com variados núcleos de poder. A 

efetivação de um planejamento nacional depende de muitos acordos políticos e de 

comportamentos cooperativos alinhados no projeto do bem comum. Para tanto, é 

fundamental a participação das instâncias de poder em todo o processo de formulação, 

implantação e avaliação de um plano (FERREIRA, 2014, p. 610-611). 

 

Nessa perspectiva discutida por Ferreira (2014), verifica-se que, para o segundo ciclo 

do Plano de Ações Articuladas (2011-2014), estados e municípios foram orientados a atualizar 

o PAR e a definir ações para melhorar a qualidade da educação, considerando o planejamento 

realizado no ciclo anterior (2007-2011):  

 

[...] foram orientados a atualizarem os seus diagnósticos, na nova estrutura do PAR, 

com vigência para o período de 2011 a 2014, no SIMEC – Módulo PAR 2010. Essa 

etapa deve significar uma atualização dos dados da realidade local, com ênfase na 

importância do planejamento na construção da qualidade do ensino. Esse é um 

momento de revisão [...] do seu Plano de Ações Articuladas. Constitui-se numa 

oportunidade privilegiada de reflexão, onde, a partir da análise do monitoramento, 

com uma avaliação criteriosa do que foi executado, será realizado o planejamento 

plurianual para os próximos quatro anos. Esse processo deve ser norteado pela busca 

da melhoria na qualidade do ensino em todas as escolas, atendendo às expectativas de 

aprendizagem de cada série; e pelo alcance dos resultados e metas previstos a partir 

do IDEB [...] (BRASIL, 2011b, p. 2). 
 

Dessa forma, observamos avanços estruturais no instrumento de planejamento, com 

mais organização entre as dimensões e seus indicadores, que possibilitam melhor avaliação da 
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situação educacional da rede pelos entes federados. Morais (2018) enfatiza a relação do PAR 

(2011-2014) e o PNE, de modo que, na dimensão gestão educacional, há indicadores da gestão 

democrática; na dimensão formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, 

há ações que asseguram a formação continuada de professores, gestores e profissionais de 

serviço e apoio escolar no que diz respeito a práticas educativas inclusivas; na dimensão práticas 

pedagógicas e avaliação, destaca-se a universalização do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos 

de idade, fomento à educação de tempo integral, ações para superação de abandono e evasão 

escolar, atendimento para as demandas específicas para jovens e adultos, processo de escolha 

do livro didático, entre outros; e na dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos, 

consideram-se a inclusão das condições físicas e materiais das secretarias de educação e a 

ampliação de indicadores nas condições de instalações físicas das escolas públicas. 

Essa política concebida centralmente propõe sua execução de forma descentralizada, 

e visa dar suporte às atribuições próprias das redes públicas de educação com Ideb mais baixos. 

Essa execução, contudo, conta com a intervenção direta da União, uma vez que cabe ao MEC 

a assistência para a formulação de planos, o provimento de bases de dados, o acompanhamento 

da evolução do Ideb e a assistência técnica e financeira para as ações que forem planejadas a 

fim de melhorar a cobertura e a qualidade da educação.  

Nessa perspectiva, constatou-se a ampliação de políticas educacionais orientadas para 

a integração dos entes federados, ao mesmo tempo que se verificou a pouca participação dos 

estados e municípios nos processos de decisão dessas políticas. Consideramos o aumento de 

políticas educacionais que aspiram a intergovernabilidade como um fator positivo, entendemos 

também que a falta de envolvimento dos governos subnacionais nos processos de elaboração, 

acompanhamento e avaliação configura-se como um fator que dificulta a construção do regime 

de colaboração.  

Conforme Araújo (2010b), a organização federativa do Estado, marcada 

estruturalmente pela tensão igualdade/desigualdade de coletividades políticas, tem 

desdobramentos no direito à educação, inscrito a partir do princípio da igualdade de 

oportunidades, da igualdade/desigualdade territorial de poder político e econômico, bem como 

da capacidade fiscal em incidência direta nas iguais/desiguais oportunidades de escolarização, 

mesmo se levarmos em conta os mecanismos de transferências intergovernamentais. Deve-se 

ressaltar que, apesar de esse plano mencionar que busca uma cooperação entre os entes 

federativos, sua organização se apresenta um tanto regulatória, chegando aos estados e 

municípios praticamente prontos, com decisões tomadas pelo poder público central por meio 

de decretos e normas e, consequentemente, descaracterizando a condição de ente autônomo, na 
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medida em que deixa o poder local distante do diálogo, da tomada de decisões e o força a aderir 

ao plano instigado pela vinculação financeira (OLIVEIRA; SOUZA, 2010). Nesse contexto, na 

próxima seção, apresenta-se o diagnóstico da Rede Estadual de Ensino Público do Rio Grande 

do Norte, com ênfase na dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

 

3.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS PEDAGÓGICOS: A REDE ESTADUAL 

DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado na região Nordeste do Brasil, apresenta 

uma extensão territorial de 52.811,047 Km2, dividido em 167 municípios, com população 

estimada de 3.479,10 milhões de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017). A Tabela 2, a seguir, apresenta a série histórica do Censo Escolar da 

Rede Pública Estadual de Ensino no período 2010 a 2014. 

 

Tabela 2 – Número de matrículas nos níveis e modalidades da educação básica da Rede Estadual do RN no 

período 2010-2014 

Ano 

Ed. 

Infantil 
Ensino Fundamental 

Ensino 

Médio 
EJA Total 

Pré-

Escola 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

2010 297 57.823 84.586 125.395 42.049 310.150 

2011 - 55.421 80.907 123.031 42.924 302.283 

2012 - 50.743 75.267 119.331 40.263 285.604 

2013 - 48.317 74.647 115.367 41.555 279.886 

2014 - 43.847 72.040 108.700 36.339 260.926 
Fonte: Inep/SEEC/ATP/GAEE/Censo Escolar, maio 2020, Rio Grande do Norte (2015). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, havia, em 2010, 310.150 alunos 

matriculados; e, em 2014, esse número decresceu significativamente para 260.926 alunos. Com 

isso, houve uma redução de 16% estudantes na Rede Pública Estadual. Percebe-se, pelos dados 

apresentados, que houve uma retração nas matrículas do Ensino Médio de cerca de 13,2%, o 

que se configura em um fator preocupante, visto que esse nível da educação básica é 

prerrogativa do estado (BRASIL, 1996b). 

Considerando o Diagnóstico do Plano Estadual de Educação (BRASIL, 2016), uma 

das causas desse fenômeno explica-se pelo baixo fluxo escolar no Ensino Fundamental que 

apresenta um histórico de retenção e, consequentemente, altos índices de distorção idade-série. 

É importante destacar que essa etapa de ensino é a mais responsável por gerar a demanda para 

o Ensino Médio. Esse fator e outros, como a reprovação e o abandono, representam o grande 
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gargalo para essa etapa de ensino. Ressaltamos que esse decréscimo da matrícula na Rede 

Estadual não é um acontecimento apenas do estado do RN. No Brasil, de modo geral, as 

matrículas tiveram uma queda entre 2010 e 2014 de 3%, mesmo o país tendo 1,6 milhão de 

jovens de 15 a 17 anos fora da escola, o que representa 15,2% dos jovens, conforme Tabela 3, 

a seguir. 

 

Tabela 3 -  População fora da escola no Brasil - 2011 a 2014 

2011 2012 2013 2014 

1.624.914 1.585.023 1.581.710 1.669.958 
Fonte: PNAD/IBGE, 2016. 

  

 

A Tabela 3 apresenta os dados de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016). A 

pesquisa revela que 52% dos jovens da faixa etária de 15 a 17 anos, fora da escola, abandonaram 

os estudos antes de completar o Ensino Fundamental. 

Em 2011, no Rio Grande do Norte, a quantidade de jovens de 15 a 17 anos fora da 

escola foi de 18.434. Segundo dados do IBGE/PNAD (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014), os jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio 

foram: 2009, 35,2%; 2010-2011, 57,2%; 2012, 42,3%; 2013, 46,5%; 2014, 49,7%. Os dados 

revelam que, nos anos 2012, 2013 e 2014, menos de 50% dos jovens concluíram o Ensino 

Médio. Desse modo, pode-se inferir que ocorreu uma possível adequação da rede à realidade 

das matrículas no Ensino Fundamental e ausência de uma política de fortalecimento do Ensino 

Médio.  

Nesse caso, a ausência de uma política educacional que proporcione a formação 

humana integral e de preparação para a vida e o mundo do trabalho – aliado a diversos fatores, 

como a precariedade de infraestrutura das escolas e de exclusão social – tem contribuído para 

o abandono escolar. Por isso, a institucionalização de políticas públicas com vista ao alcance 

da qualidade da educação se faz necessária em todas as etapas da educação básica, a fim de 

garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar. 

Apresentar questões relativas à matrícula no RN nos remete a analisar com prioridade 

as demandas docentes. No cenário atual, esse é um fator bastante problemático, pela baixa 

demanda desse profissional, principalmente nas áreas de Ciências da Natureza e da Matemática. 

Além desse fator, grande rotatividade, readaptação e licenças para tratamento de saúde 

requeridas pelos docentes têm dificultado cada vez mais a permanência de um quadro efetivo e 
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permanente de professores em sala de aula no Ensino Médio. A Tabela 4 apresenta a série 

histórica do quantitativo de professores da Rede Estadual de Ensino de 2010 a 2014. 

 

Tabela 4 -  Função docente por nível de ensino da Rede Estadual do RN – 2010-2014 

Ano 
Ed. 

Infantil 

Ensino Fundamental 
Ensino 

Médio 

EJA 
Ed. 

Prof. 

Total 

Geral Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Total Presencial 

Semi 

Presencial 

2010 15 2.313 4.169 6.379 4.704 2.165 55 8 13.326 

2011 0 2.256 4.165 6.309 4.662 2.341 73 37 13.423 

2012 0 2.102 3.797 5.899 4.517 2.208 57 98 12.779 

2013 0 1.927 3.713 5.640 4.483 2.677 128 25 12.953 

2014 0 1.907 3.855 5.762 4.414 2.401 128 28 12.733 
Fonte: Inep/SEEC/ATP/GAEE. 5 de maio de 2020.  

Nota: O docente que ministra em mais de um nível de ensino é contado mais de uma vez. 

 

Observando a Tabela 4, é possível perceber que houve redução no número de 

professores da Rede Estadual pelo período de 2010 a 2014. Segundo uma das entrevistadas, “o 

Estado realizou concurso no ano de 2011, e desse concurso foram chamados mais de 3 mil 

professores. Porém, a quantidade de professores não é suficiente para atender a demanda” 

(ENTREVISTADA 2). Ainda conforme a técnica da Secretaria de Educação entrevistada, ao 

mesmo tempo que o Estado convocou concursados, também efetivou a aposentadoria dos 

profissionais que tinham tempo de serviço. 

O Gráfico 1, a seguir, apresenta a série histórica do total das unidades escolares da 

rede pública estadual de ensino no período 2010 a 2014. 

 

Gráfico 1 – Unidades escolares da Rede Pública Estadual do RN – 2010-2014 

 

Fonte: Censo Escolar/Inep Acesso: 5 maio de 2020. Elaborado pela autora 
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O Gráfico 1 apresenta a redução das unidades escolares da Rede Estadual no período 

2010 a 2014 de cerca 11%, o que indica o início do processo de municipalização das escolas do 

Ensino Fundamental. Conforme afirmação de uma das entrevistadas: “A chegada do Fundef fez 

com que os municípios buscassem ampliar as escolas de Ensino Fundamental e/ou articular 

com o governo do Estado a municipalização das escolas estaduais, e o Estado não investiu na 

ampliação do Ensino Médio (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Percebe-se, na fala da entrevistada descrita acima, que o Estado não investiu na 

expansão do Ensino Médio. Assim, somente 133 municípios dos 167 possuem escolas do 

Ensino Médio. Os dados do Censo Escolar de 2010 mostram as condições de infraestrutura da 

Rede Estadual de Ensino e os subsídios para construção do diagnóstico do PAR (2011-2014). 

Investigou-se o acesso a serviços básicos como água, eletricidade e esgotamento sanitário; 

dependências escolares; existência de biblioteca ou sala de leitura; infraestrutura de 

comunicação e informação, conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Infraestrutura das escolas da educação básica da Rede Estadual de Ensino em 2010 

 

Fonte: Censo Escolar/Inep 2010. Total de Escolas de Educação Básica: 709. Elaborado pela autora. 

 

Analisando o Gráfico 2, da infraestrutura das escolas no ano 2010, é possível perceber 

a limitação das escolas da Rede Estadual nos aspectos estruturais e recursos pedagógicos. 

Somente 26% das escolas possuem banheiros adequados com acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, 11% possuem salas para Atendimento de Educação Especial (AEE), 

20% possuem salas de leitura, 26% laboratório de ciências e 22% quadras para atividades 

esportivas.  
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Nesse cenário, destaca-se a importância da infraestrutura para o bom funcionamento 

de uma escola. Quando adequada às necessidades da comunidade escolar, ela é capaz de 

produzir efeitos que interferem diretamente no desempenho dos alunos, pois facilita os 

processos de aprendizagem, amplia oportunidades educativas, ajuda a dinamizar atividades e 

oferece um ambiente seguro e acolhedor.  

A esse respeito, Sátyro e Soares (2007) observam que, apesar dos inúmeros dados do 

Censo Escolar, o esforço para se compreender as condições em que estudantes e profissionais 

estão submetidos é ainda esporádico e incipiente. Em diálogo com esse pensamento, defende-

se a necessidade de ampliar a discussão acerca das condições materiais e estruturais 

disponibilizadas às escolas por consistirem em um dos aspectos que contribuem para a 

qualidade da educação ou para a exclusão de indivíduos inseridos no processo educacional, em 

caso de não atendimento ao item. O Gráfico 3 apresenta equipamentos e tecnologia disponíveis 

nas escolas da Rede Estadual de acordo com o Censo 2010. 

 

Gráfico 3 – Equipamentos e tecnologia disponíveis nas escolas da Rede Estadual de Ensino 2010 

 

Fonte: Censo Escolar/Inep 2010. Total de Escolas de Educação Básica: 709. Elaborado pela autora. 
 

O Gráfico 3 apresenta os percentuais de equipamentos disponíveis nas escolas da Rede 

Estadual de ensino, dos quais, a maior parte está obsoleta, como aparelhos de DVD (91%) e 

TV (93%). Além disso, apenas 1,70% das escolas possui computadores para uso dos alunos e 

0,42% tem esses equipamentos para uso administrativo. O uso de computador e da internet nas 

escolas pode ser considerado uma ferramenta didática atual e dinâmica que pode despertar mais 

interesse nos jovens. Apesar de não ser unanimidade, estudos de Flor (2020) apontam para o 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas salas de aula como responsável 

por elevar a qualidade da educação, bem como por proporcionar mais preparação dos jovens 

para atuar em um mundo global e competitivo. Para além da existência de computadores nas 
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escolas, as pesquisas sinalizam a importância da preparação dos professores para a utilização 

de tais tecnologias, não sendo, portanto, automático o impacto na qualidade do ensino. Nesse 

pensamento, argumenta Medeiros (2007): 

 

A velocidade de incorporação de novas tecnologias à vida cotidiana, contudo, não tem 

penetrado nas escolas de forma simétrica, reproduzindo a assimetria da própria 

sociedade. De um lado, escolas das quais os estudantes saem preparados para escolher 

as posições que ocuparam no trabalho e na vida social e, de outro, escolas que mal 

conseguem oferecer aos estudantes uma oportunidade com o mundo com o qual 

deverão interagir na vida adulta (MEDEIROS, 2007, p. 27). 
 

Corroboramos o pensamento da autora, visto que, nas escolas públicas de educação 

básica, a distribuição de equipamentos tecnológicos e o acesso à internet ainda se constituem 

um sério problema. 

No aspecto avaliação institucional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), ressalta-se, no Gráfico 4, a série histórica comparando o Ideb nacional com o do estado 

do Rio Grande no período de 2005 a 2015.  

 

Gráfico 4 – Série histórica do Ideb Brasil x RN 

 

Fonte: Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 7 maio 2020 

 

De acordo com o Gráfico 4, o Ideb da Rede Estadual de Ensino vem se mantendo 

abaixo da média nacional, com uma melhora de apenas 0,2 de toda a série histórica, fato que 

sinaliza a necessidade de mais investimentos na política pública de educação. Nesse contexto, 

o diagnóstico realizado pela Secretaria de Educação do Estado (SEEC), referente à avaliação 

da administração educacional, considerando os indicadores preconizados pelo PAR (2011-

2014) da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, apresenta 88 indicadores e 112 

subações distribuídos nas 4 dimensões do plano. Nesse caso, 25 indicadores receberam a 
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pontuação 1, indicando situação crítica ou inexistente; 40 indicadores com pontuação 2, que 

representa uma situação negativa e implica ações imediatas e podem receber assistência técnica 

do MEC; 23 indicadores receberam a pontuação 3, apresentando situação satisfatória, mas com 

ressalvas que a própria Secretaria de Educação pode ajustar. A pontuação 4 não foi registrada. 

O manual de elaboração do PAR subdivide a dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos em 4 áreas, quais sejam: 1) instalações físicas da secretaria estadual de educação; 

2) condições da rede física escolar existente; 3) uso de tecnologias. 4) recursos pedagógicos 

para o desenvolvimento de práticas que considerem a diversidade das demandas educacionais. 

A primeira área apresenta sete indicadores, os quais avaliam as condições físicas e 

funcionais da Secretaria Estadual de Educação. A segunda área, com doze indicadores, avalia 

os ambientes escolares (biblioteca, laboratórios, salas de aulas, cozinhas, refeitórios, quadra de 

esportes), a acessibilidade para pessoas com deficiência física, a manutenção e a conservação 

dos espaços e equipamentos. A terceira área, com sete indicadores, avalia a existência de 

computadores conectados à internet e de recursos audiovisuais. Por fim, a quarta área apresenta 

cinco indicadores que avaliam a suficiência e a diversidade de acevo bibliográfico, dos 

materiais pedagógicos, de equipamentos esportivos, e de recursos que consideram a diversidade 

e a confecção de materiais didáticos diversos.  

No PAR estadual, as subações podem vir padronizadas pelo MEC ou podem ser 

propostas pela equipe local. O preenchimento das subações é feito de acordo com a forma de 

atuação: executada pelo Estado (com itens e sem itens); financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); assistência técnica do MEC; assistência 

financeira do MEC. Esta última pode ser do tipo: acervo, equipamentos, formação, formação 

indígena, laboratórios, material didático e pedagógico, mobiliário, seminários e eventos, 

uniforme escolar, veículos escolares; assistência financeira do MEC – obras; e assistência 

financeira extraordinária. 

Na etapa de diagnóstico, a coleta de informações e o seu detalhamento deverão ser 

obtidos a partir da discussão conjunta entre os membros da equipe técnica local, cuja 

composição deverá contemplar os seguintes segmentos: secretário estadual de educação; 

técnicos da secretaria estadual de educação e das regionais; e representante dos diretores de 

escola, dos professores das zonas urbana e rural, dos coordenadores ou supervisores escolares, 

do quadro técnico-administrativo das escolas, dos conselhos escolares e do Conselho Estadual 

de Educação. O ente federado pode, ainda, convidar outros segmentos que considerar 

importantes para integrarem essa equipe, como um técnico da secretaria de planejamento. 

Segundo uma das entrevistadas: 
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Os grupos de servidores e representantes de vários segmentos foram distribuídos de 

acordo com a atuação de cada ator nas Coordenadorias e Subcoordenadorias da 

SEEC/RN. Foi garantida a participação dos representantes e dos diversos setores da 

Secretaria. Os grupos constituídos fizeram estudos, apresentaram propostas que foram 

consolidadas no grupo geral (ENTREVISTADA 1, 2019). 

 

Nesse cenário, a equipe responsável pelo PAR da Rede Estadual de Ensino focou na 

elaboração do diagnóstico considerando que a dimensão infraestrutura física e recursos 

pedagógicos refere-se às instalações físicas e materiais disponíveis em uma escola, que 

incluem: construção/reforma/adequação dos prédios e dos ambientes escolares (biblioteca, sala 

de aula, laboratório, quadra, entre outros espaços), acessibilidade, transporte escolar, condições 

dos equipamentos, mobiliário, materiais esportivos, acervos didático e literário, entre outros 

aspectos. De acordo com Dourado, Oliveira e Santos (2007), as escolas devem ter estruturas 

com ambientes seguros e confortáveis – laboratórios de informática, artes, ciências, 

brinquedoteca – que assegurem as condições de ensino, lazer, prática esportiva e de atividades 

culturais, equipamentos de qualidade para o desenvolvimento do trabalho pedagógico; 

biblioteca com espaço apropriado para leitura, para atender todos os alunos e as atividades 

escolares; além de condições de acesso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

Na compreensão de Barros (2001), a infraestrutura adequada da escola apresenta 

disponibilidade de salas de aula com espaço e luminosidade suficientes, devidamente arejadas, 

isoladas de barulho, com mobiliário apropriado e com acesso a serviços básicos de água, esgoto 

e eletricidade. Nesse sentido, a importância dessa infraestrutura pode ser justificada no discurso 

de Beltrame e Moura (2009), que ressaltam:  

 

O espaço escolar é fundamental para a formação do ser humano devendo ser elemento 

de atenção na relação dinâmica entre usuário e o ambiente, precisa estar em constante 

movimento de reestruturação, portanto, as questões pertinentes à interação entre 

espaço físico, atividades pedagógicas, comportamento humano deve ser considerado 

prioritárias no processo de elaboração do projeto (BELTRAME; MOURA, 2009, p. 

4). 
 

Por sua vez, Dayrell (1996) entende que o espaço físico é como uma edificação social 

que é gerada pelos sujeitos sociais. A escola, nessa circunstância, também é entendida da 

mesma maneira, uma vez que “organiza, separa e hierarquiza” o seu espaço, a fim de diferenciar 

trabalhos, incluindo as relações sociais que estão envolvidas no seu entorno. Por isso, deve-se 

atentar e valorizar ainda mais o espaço da escola, pois tanto a arquitetura como o emprego do 

espaço físico não são imparciais. Para esse autor, a partir do modo de construção e também 

passando pela localização do espaço, tudo é determinado categoricamente, de acordo com 
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preceitos racionais que manifestam uma expectativa de comportamento dos personagens que 

interagem com ele. Sob essa ótica, a arquitetura escolar interfere na forma de circulação das 

pessoas e na definição das funções para cada local. O espaço da escola é essencialmente 

educativo, como podemos observar no discurso de Oliveira e Silva (2009): 

 

Entendemos o espaço da escola não apenas como um lugar que abriga alunos, livros, 

e professores, mas um ambiente em que se realizam atividades de aprendizagens. Ele 

próprio é educativo e contêm “conteúdos”. A escola, portanto, é mais do que uma 

estrutura física/material, é produção de aprendizagem que envolve relações sociais de 

formação de pessoas. Há uma docência do espaço (OLIVEIRA; SILVA, 2009, p. 4, 

grifo dos autores). 

 

A deficiência de infraestrutura nas escolas afeta diretamente a qualidade da educação. 

Segundo Sátyro e Soares (2007, p. 7), “Prédios e instalações adequadas, bibliotecas, espaços 

esportivos e laboratórios, acesso a livros didáticos, materiais de leitura e pedagógicos [...], 

contribuem no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes”. 

As características estruturais e materiais estão entre as condições básicas necessárias 

ao bom funcionamento da escola, além de oferecerem o alicerce às práticas pedagógicas. Nesse 

processo, as relações de ensino-aprendizagem também podem revelar as intenções ocultas do 

projeto educacional ofertado às classes populares. No que compete à educação formal pública, 

a carência de condições estruturais e materiais pode fortalecer a institucionalização da exclusão 

social àqueles que dependem exclusivamente desse serviço. 

Os resultados da análise desse diagnóstico inferem que a rede de ensino, 

estrategicamente, apresenta carência em vários indicadores relativos à infraestrutura física e aos 

recursos pedagógicos, inclusive no que diz respeito ao financiamento educacional, necessário 

à aquisição e à manutenção da infraestrutura física do seu sistema de ensino. No que concerne 

às condições de infraestrutura das unidades escolares, com base nos critérios do PAR (2011-

2014), a SEEC realizou uma avaliação das condições de infraestrutura e recursos pedagógicos 

da Rede Estadual para composição de um relatório informando as necessidades das escolas, 

sendo este cadastrado na plataforma do MEC conforme determinação da Resolução Nº 15/2010, 

do Conselho Deliberativo (CD) do FNDE. Nessa normativa, fica estabelecida, como pré-

requisito para aprovação das ações de assistência técnica e financeira do MEC aos entes 

federados, a elaboração do Levantamento da Situação Escolar (LSE), a fim de classificar as 

unidades de ensino conforme índice de cumprimento dos Padrões Mínimos de Funcionamento 

Escolar (PMFE), emitindo um relatório com estimativas financeiras necessárias para atender os 

requisitos previstos no Plano. 
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Segundo entrevista da coordenadora do setor de planejamento da Secretaria Estadual 

de Educação, à época de elaboração do PAR (2011-2014), 

 

Além dos documentos e levantamentos existentes na SEEC e na Secretaria Estadual 

de Infraestrutura (SIN), onde são concentradas as licitações e execuções das Obras do 

Estado, o conhecimento dos servidores da Subcoordenadoria de Construção Escolar e 

da Coordenadoria de Ensino, relativa ao parque escolar, foram de primordial 

importância nas decisões, bem como para elaboração do documento 

(ENTREVISTADA 1, 2019). 

 

Ainda segundo a mesma entrevistada, “as dificuldades e desafios na elaboração do 

PAR foram superados pelo esforço dos servidores na busca de alternativas para a solução dos 

problemas e pela discussão conjunta durante todo processo” (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Considera-se, nesse contexto, que o FNDE é responsável por divulgar periodicamente 

os índices referentes aos padrões mínimos das escolas com base nas informações prestadas 

pelos municípios e estados acerca dos custos referentes: à reforma dos espaços escolares; à 

ampliação dos ambientes; ao relatório para aquisição de mobiliário, equipamentos e recursos 

didáticos; e ao relatório com síntese do orçamento. Cabe à SEEC disponibilizar essas 

informações, garantindo os custos necessários para melhorar as condições de atuação das 

instituições.  

Quando questionada sobre outros investimentos na infraestrutura das escolas da Rede 

Estadual de Ensino, a entrevistada é enfática em sua fala: 

 

A SEEC além do PAR instituiu o Programa de Autogerenciamento da Unidade 

Escolar (PAGUE) que possibilita o rapasse de ajuda financeira direta a Caixa Escolar 

de cada escola que também pode ser utilizado em pequenos reparos e aquisição de 

materiais no tocante ao desenvolvimento do ensino, além do Quota Salário-educação, 

que é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e 

ações voltados para a educação básica pública (ENTREVISTADA 2, 2019). 

 

O Programa de Autogerenciamento das Unidades Escolares foi instituído pela Lei Nº 

8.398, de 17 de outubro de 2003, e dispõe sobre a descentralização dos recursos para 

manutenção das escolas da Rede Estadual de Ensino, conforme determina artigo 1º 

 

Dispõe sobre a gestão, diretamente pelas Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio da Rede Estadual, das dotações consignadas no orçamento da Educação, e 

destinadas à manutenção das respectivas Unidades Escolares e dá outras providências. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

 

Nessa diretriz, visando fortalecer a gestão dos recursos financeiros das escolas e 

orientar a aplicação e o acompanhamento, de maneira transparente para a melhoria dos 

processos de ensino aprendizagem, a Secretaria de Educação do Estado publicou a Resolução 
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Nº 3, de 19 de novembro de 2019, que altera o manual de operacionalização do PAGUE no 

âmbito da Rede Estadual de Ensino. 

Com base no diagnóstico do PAR (2011-2014) – na área 1 da dimensão 4, os 

indicadores 1 e 2, que tratam especificamente da infraestrutura física e dos equipamentos da 

Secretaria de Educação do Estado –, foi diagnosticada a necessidade de assistência financeira 

do MEC, mas não foram solicitados, por parte da SEEC, recursos financeiros. Nessa mesma 

área, o indicador 3, que trata das condições da rede física escolar existente nos Centros de 

Educação Profissional e Escolas do Ensino Médio Integral, apresenta 5 subações para atender, 

com mobiliários e equipamentos, 21 escolas de educação profissional técnica de nível médio e 

5 Centros de Educação Tecnológica. 

Na área 2, os indicadores 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, que abordam as condições das unidades 

escolares que ofertam do Ensino Fundamental e Médio na área urbana, no campo, nas 

comunidades indígenas e/ou quilombolas, preveem construção, reformas e ampliação de 

escolas e quadras escolares com assistência financeira do MEC/FNDE. No entanto, não foram 

solicitados pela SEEC à União por meio do PAR recursos financeiros para efetivação dessa 

ação de melhoria das condições físicas das escolas da Rede Estadual.  

Conforme diagnóstico do PAR (2011-2014), observa-se que a equipe local atribuiu 

aos indicadores da dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos pontuações entre 1 e 

2, indicando a inexistência ou insuficiência de recursos, conforme Gráfico 5, a seguir. 

 

Gráfico 5 – Indicadores e pontuação da infraestrutura e dos recursos pedagógicos do PAR (2011-2014) 

 

Fonte: Diagnóstico PAR/RN (2011-2014). Elaborado pela autora 



92 

 

Considerando os dados do Gráfico 5, para apenas um indicador que compõe a 

dimensão analisada foi aferida a pontuação 3. Os demais receberam pontuação 1 e 2, ou seja, 

apresentaram uma situação insatisfatória ou crítica, de modo que a equipe local solicitou ações 

a ser implementadas pelo estado e/ou pela União, mediante assistência técnica e financeira do 

MEC, a fim de atender as necessidades de infraestrutura física, equipamentos e materiais 

necessários para garantir a aprendizagem dos estudantes matriculados na rede. 

O PAR possibilitou um avanço importante nas relações do Estado brasileiro com os 

entes subnacionais, comumente marcados por desigualdades estruturais, políticas, econômicas, 

sociais, culturais e administrativas. Essas particularidades locais têm peso determinante para a 

descentralização uma vez que demandam um papel ativo da União, de forma a conciliar 

respeito, autonomia e apoio aos entes federados (SENA, 2013).  

A adesão ao Compromisso Todos pela Educação servirá de base para o apoio 

suplementar e para as “transferências voluntárias” da União às redes públicas de educação 

básica; quer dizer, a assistência da União, tida como “voluntária” (em oposição aos programas 

educacionais universais e às transferências previstas em lei), será direcionada às redes escolares 

públicas com índices mais baixos e que se comprometam com as metas do Compromisso e/ou 

do PAR. O MEC, desse modo, põe em marcha uma reorganização da distribuição de seus 

recursos voluntários com outros/novos critérios e métodos. Como dito: “A ideia-chave é o 

estabelecimento de mecanismos de indução para a adoção das diretrizes (do Compromisso) e 

para o cumprimento de metas [do Ideb]” (BRASIL, 2007a, p. 1). 

A adesão ao PAR pode sinalizar uma descentralização convergente, no sentido de que 

as ações do MEC e do ente que firma o Compromisso se agregam em torno de diretrizes gerais 

previamente estabelecidas, agregação essa que supõe uma rigorosa responsabilização das partes 

envolvidas. Pode ser também qualificada como uma descentralização monitorada, tanto pela 

exigência de um planejamento (Plano de Ações Articuladas/PAR) quanto pela existência de um 

índice que será tomado como medida de avaliação das ações empreendidas. Na próxima seção, 

discutiremos o planejamento do Plano de Ações Articuladas (2011-2014) pela Secretaria de 

Educação do Estado e as ações financiáveis na perspectiva do regime de colaboração. 
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4 O PLANEJAMENTO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RN E O PAR 

(2011-2014) 

 

A política educacional pode ser entendida como as ações planejadas e implementadas 

(às vezes permanecendo apenas no papel como meta a ser cumprida) pelo governo com o 

objetivo de organizar, direcionar, fomentar e ampliar o acesso à educação, estabelecer metas a 

ser alcançadas em curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, esta seção discute o planejamento 

da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer como resultado da luta 

dos educadores brasileiros, desde 1932, com o Manifesto da Educação, a primeira iniciativa de 

planejamento numa diretriz nacional e, posteriormente, na Constituição Federal de 1934 e 

CF/1946, a LDB/1961, a LDB/1996,  o Plano Nacional de Educação (2001-2010), Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de Ações Articuladas, como política de 

planejamento do Estado.   

 

4.1 POLÍTICA EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO 

 

Toda política educacional tem caráter institucional, é estatal e carregada de 

intencionalidades. Desse modo, para compreendê-la, é necessário situá-la no âmbito do Estado, 

pois contém as diretrizes governamentais. É nesse sentido que existe a necessidade de 

compreender os determinantes da política educacional brasileira, pelo fato de que está atrelada 

ao contexto da configuração da sociedade do país. A dinamicidade e a complexidade que 

permeiam a educação são expressas nas normatizações das políticas educacionais. 

A primeira iniciativa de planejamento educacional numa diretriz nacional, o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, é classificada pelos estudiosos da educação como 

um instrumento de introdução da racionalidade científica na política educacional. O Manifesto 

se constituiu num marco para a educação brasileira por defender uma escola única, pública, 

laica, obrigatória e gratuita, entre outras inúmeras mudanças, inclusive a adoção de uma visão 

sistêmica, de construção de um projeto nacional de educação e, por conseguinte, na construção 

de um plano nacional que estabelecesse metas para o desenvolvimento da educação brasileira 

em todas as suas modalidades de forma integrada.  

A dinamicidade da educação de modo amplo vem sendo alterada ao longo do tempo 

em suas normatizações, influenciando e sendo influenciada pelo contexto vivenciado. Essa 

complexidade está ligada às necessidades da sociedade globalizada – o neoliberalismo, o 
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processo de desenvolvimento econômico, político e cultural, por exemplo –, que pressionam 

mudanças no sistema educacional.  

A melhoria da qualidade da educação é tema de longa data no cenário político 

educacional. Apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, o Brasil ainda apresenta graves 

problemas educacionais, como desigualdades no acesso à escolarização, altas taxas de 

reprovação e de evasão escolar e baixo desempenho discente nas avaliações de larga escala. A 

esse respeito, Oliveira e Duarte (2005) destacam: 

 

As políticas sociais, no Brasil, foram historicamente desenvolvidas em um contexto 

de muita contradição, marcado pela desigualdade no acesso e na extensão e pelo 

caráter fragmentário, setorial e emergencial na sua execução. Somente na 

Constituição de 1988 é que se propõe a cobertura mais ampla, universal, para 

determinadas políticas sociais, o que representa um avanço significativo no que se 

refere ao padrão brasileiro de proteção social até então vigente (OLIVEIRA; 

DUARTE, 2005, p. 283). 

 

Nesse contexto, após a Constituição de 1988, o planejamento deixa de ser um 

“processo de mera vontade dos governantes” (SENA, 2013, p. 137), visto que, em seu artigo 

174, estabelece o papel do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, 

com as funções de fiscalização e incentivo ao planejamento, sendo este determinante para o 

setor público. É com base nessa prerrogativa que se fortalece o planejamento econômico e 

social a partir da década de 1990, materializado inicialmente nos Planos Plurianuais (PPA), nos 

Planos Nacionais de Educação (2001-2010 e 2014-2024) e no Plano de Desenvolvimento de 

Educação (BRASIL, 2007a). 

O planejamento consiste na tomada de decisões sobre a educação no conjunto do 

desenvolvimento geral do país, de caráter sistêmico, isto é, em nível nacional, estadual e 

municipal. Consiste no processo de análise e reflexão das várias facetas de um sistema 

educacional para delimitar suas dificuldades e prever alternativas de solução. “O planejamento 

de um sistema educacional reflete a política de educação adotada” (HAYDT, 2006, p. 95).  

De acordo com Horta (1991), o planejamento educacional constitui uma forma 

específica de intervenção do Estado em educação, que se relaciona, de diferentes maneiras, 

sendo historicamente condicionada, com as outras formas de intervenção do Estado em 

educação (legislação e educação pública), visando à implantação de determinada política 

educacional do Estado, estabelecida com a finalidade de levar o sistema educacional a cumprir 

funções que lhe são atribuídas na condição de instrumento desse mesmo Estado.  

O planejamento é visto por Ianni (1971) como um instrumento de intervenção do 

Estado na execução de políticas. Também Saviani (2013, p. 10) considera o planejamento como 
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“um instrumento da política educacional, isto é, a forma pela qual se busca implementar 

determinada política no campo da educação”. No contexto educacional, as políticas implantadas 

apresentam o modelo de planejamento estratégico como instrumento fundamental da gestão. 

Tendo como base novas formas de financiamento, gestão e avaliação da educação básica, 

assentadas na descentralização e em mais flexibilidade e autonomia local, as modificações 

foram determinantes de novas relações entre as diferentes esferas administrativas na matéria 

educacional, especialmente entre União e municípios (OLIVEIRA, 2011). Nesse sentido, o 

PAR é considerado uma ferramenta de planejamento implementado pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação para viabilizar assistência técnica e financeira da União a 

estados e municípios. Na próxima seção, discute-se a elaboração do 2º ciclo do PAR da Rede 

Estadual de Ensino para o período 2011 a 2014.  

 

4.2 O PAR COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO COM AÇÕES FINANCIADAS 

NA REDE ESTADUAL DE ENSINO (2011-2014) 

 

O PAR é um instrumento de planejamento criado para estruturar e gerenciar metas 

definidas de forma estratégica pelos entes federados, com a finalidade de racionalizar o uso de 

recursos no âmbito educacional e alcançar objetivos ligados diretamente ao desenvolvimento 

educacional do país. Trata-se de um planejamento multidimensional e plurianual da política de 

educação, elaborado pelos sistemas educacionais de cada esfera de governo – estadual, 

municipal e do Distrito Federal – com o apoio dos gestores e educadores de sua rede 

administrativa, no intuito de alcançar melhorias propostas para o avanço da educação pública 

brasileira 

A elaboração do PAR é realizada pelos gestores e pela equipe local do estado ou 

município, que contam com o suporte técnico de especialistas e o acompanhamento por um 

comitê designado para supervisão das ações. Os estados, Distrito Federal e os municípios 

devem organizar um Comitê Local do Compromisso, contando com dirigentes do sistema 

educacional público, representantes da sociedade civil, trabalhadores, associações de 

empresários, Ministério Público, Conselho Tutelar, responsável pela mobilização da sociedade 

e pelo acompanhamento das metas de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) (BRASIL, 2011).  

Mafassioli (2011) considera que o processo de adesão ao PAR constitui-se: 

 

[...] requisito para o apoio suplementar e para as “transferências voluntárias” da União 

às redes públicas de educação básica; quer dizer, a previsão é de que a assistência da 
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União tida como “voluntária” (em oposição aos programas educacionais universais e 

transferências previstas em lei) seja direcionada às redes escolares públicas com 

índices mais baixos e que se comprometam com as metas do Compromisso e do PAR. 

O acompanhamento e a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação é assumido coletivamente pelo município ou estado e sua implementação 

deveria ser acompanhada, diretamente, pelo Comitê Local de Acompanhamento 

(MAFASSIOLI, 2011, p. 4). 

 

A elaboração, a implementação e o monitoramento do PAR são de responsabilidade 

da equipe local do estado, que deve ser constituída por membros distintos do Comitê Local, 

com exceção do dirigente estadual de educação, que irá compor ambos. A equipe deve contar, 

ainda, com representantes de técnicos da secretaria e da administração escolar, diretores de 

escolas, professores, coordenadores ou supervisores escolares e conselheiros do Conselho 

Estadual de Educação. Conforme a técnica da SEEC: “Todos os setores da SEEC foram 

envolvidos no processo de elaboração do PAR, além de representantes do Conselho da Criança 

e do Adolescente, representantes de entidades de classe, Conselho Estadual de Educação e 

universidades públicas” (ENTREVISTADA 3, 2019). 

A participação da comunidade na definição, no acompanhamento e na avaliação das 

ações do PAR é um dos pressupostos do plano e certamente pode contribuir para que todos 

compreendam a dimensão que essa política representa, de forma a evitar a descontinuidade que 

marcou tantos outros programas implantados pelo MEC em nível local, conforme argumenta 

Dourado: 

 

Na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas educacionais têm 

sido marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade/continuidade, por 

carência de planejamento de longo prazo e por políticas de governo, em detrimento 

da construção coletiva, pela sociedade brasileira, de políticas de Estado (DOURADO, 

2010, p. 681).  

 

Da mesma forma, a atuação dos conselhos representativos da comunidade escolar e da 

sociedade civil pode contribuir para que as ações planejadas sejam de fato executadas e que a 

aplicação dos recursos alcance os objetivos do PDE/PAR. 

A parceria técnica entre as instituições permite o compartilhamento integrado de 

responsabilidades, tão almejado pelo preceito constitucional do regime de colaboração entre os 

entes estaduais, municipais e o Distrito Federal. Essa parceria pode elevar a qualidade dos 

planejamentos estaduais e municipais bem como o monitoramento da execução de suas ações, 

mantendo informações locais e reais para subsidiar as decisões e estratégias de governo, para 

identificação, solução e resolução dos problemas. 
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As ações definidas como prioritárias pela equipe técnica do PAR podem ser executadas 

pelo próprio governo local ou com a assistência financeira do governo federal. A assistência 

financeira da União para a educação básica é uma atribuição suplementar realizada por meio de 

transferência voluntária de recursos. Atualmente, as transferências voluntárias e a assistência 

técnica da União, no âmbito educacional e, consequentemente, do PAR, encontram-se sob a 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo 

definidas no âmbito do Compromisso Todos pela Educação, por meio da Resolução/CD/FNDE 

Nº 29, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007f), que estabelece critérios, parâmetros e 

procedimentos para a operacionalização da assistência financeira suplementar e voluntária a 

projetos educacionais, e para definição de municípios e estados a ser priorizados para receber a 

assistência, tendo em vista os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb).  

A definição a respeito do tipo de assistência a ser prestada ao ente federativo é feita 

por uma comissão técnica que exerce a função gerencial do programa no MEC. Essa comissão 

é constituída por um coordenador da Secretaria de Educação Básica, representantes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretarias de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade; de Educação Especial e de Educação a Distância, do Inep e da 

Capes. Após o parecer dessa comissão é que os convênios são assinados (FONSECA; SCAFF, 

2016). Conforme Arretche (2000), as estratégias de indução para transferir responsabilidades 

aos entes da federação podem contornar os obstáculos provenientes das características 

estruturais e institucionais destes, mas isso não pode ser garantido pela simples adoção do PAR 

sem o monitoramento adequado do poder central junto aos sistemas municipais e estaduais.  

No que se refere ao planejamento, Ferreira e Fonseca (2011) ressaltam que o PAR: 

 

Propõe-se a desenvolver um conjunto de programas articulados para dar organicidade 

às ações e, desse modo, o PDE nacional se afastaria da proposta do planejamento por 

objetivos, conforme se estruturava no modelo PDE/Escola, e se configuraria como 

uma “proposta sistêmica” (FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 85, grifo das autoras). 

 

Nessa diretriz, conforme entrevista de uma técnica da Secretaria de Educação, a equipe 

da SEEC utilizou-se de vários documentos legais, como Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para elaboração do PAR, 

conforme informação a seguir: 

 

Para elaboração do PAR a Secretaria de Estado da Educação do RN (SEEC) utilizou-

se de todos os estudos, documentos, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentária (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Parâmetros Curriculares, e 

principalmente dos Recursos Humanos existentes na Secretaria que em uma ação 
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conjunta com as representatividades exigidas pela legislação vigente concluíram o 

Plano para o ciclo (2011-2014) (ENTREVISTADA 3, 2019). 

 

No artigo 65 da Constituição Federal, há três leis de iniciativa do poder executivo para 

regular o uso dos recursos públicos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA é um instrumento destinado a organizar e 

viabilizar a ação pública, com vista a cumprir os fundamentos e os objetivos da gestão pública. 

Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 

(quatro) anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.  

A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), com base no Plano Plurianual, determina 

metas e prioridades da Administração Pública, tendo esta a função de orientar a elaboração e 

execução da lei orçamentária anual, bem como de dispor sobre as alterações na legislação 

tributária, inclui também as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Já a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece previsão da receita e a fixação da despesa necessária 

ao desenvolvimento das ações e dos serviços públicos para cada exercício financeiro, visando 

sempre alcançar os objetivos determinados. Portanto, é de fundamental importância para a 

elaboração do Plano de Ações Articuladas a observação dos dispositivos orçamentários 

instituídos legalmente a fim de possibilitar aos gestores públicos a utilização de recursos com 

eficiência, facilitando a transparência nas informações como também possibilitando a 

participação da coletividade na sua fiscalização.  

Nesse cenário, um elemento fundamental para a efetivação do PAR como política de 

Estado está na adequação dos instrumentos de planejamento, de forma a possibilitar mais 

autonomia dos entes federativos locais na sua elaboração. A participação desses entes no 

processo de elaboração desses instrumentos deverá contribuir para que se apropriem deles, 

incorporando essa metodologia de planejamento ao contexto da secretaria de educação.  

Diante dessa conjuntura, a equipe da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 

do Norte, que elaborou o PAR (2011-2014), planejou ações financiáveis nas quatro dimensões: 

1) gestão democrática; 2) formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar; 

3) práticas pedagógicas e avaliação; 4) infraestrutura física e recursos pedagógicos. Os recursos 

solicitados por meio de assistência financeira do MEC/FNDE para a aquisição de mobiliários e 

equipamentos, formação de professores e profissionais da educação, além das ações para 

implementação e fortalecimento da gestão democrática para a Rede Estadual de Ensino, estão 

disponíveis na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5 - PAR (2011-2014) da Rede Estadual de Educação do RN: propostas de ações financiáveis pela União 

Dimensão Áreas 

Posposta de 

ações 

financiáveis 

pelo MEC R$ 

1. Gestão Educacional 

Gestão democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino 
2.635.318,11 

Gestão de pessoas 1.912.037,01 

Conhecimento e utilização da informação 20.939.213,29 

Gestão de finanças 264.691,96 

Comunicação e interação com a sociedade 3.894.958,87 

Valor total por dimensão 29.646.219,24 

2. Formação de 

Professores e de 

Profissionais de Serviço 

e Apoio Escolar 

Formação inicial de professores da educação 

básica 
10.661.562,52 

Formação continuada de professores da 

educação básica 
4.426.701,48 

Formação de professores da educação básica 

para atuação em educação especial/ 

atendimento educacional especializado, 

escolas do campo, em comunidades 

quilombolas ou escolas indígenas 

2.625.946,16 

Formação de professores da educação básica 

para cumprimento das Leis Nº 9.795/99, 

10.639/03, 11.525/07 e 11.645/08 

255.528,90 

Formação de profissionais da Educação e 

outros representantes da comunidade escolar 
9.082.029,80 

Valor total por dimensão 27.051.768,86 

3. Práticas Pedagógicas e 

Avaliação 

Organização da rede de ensino 9.583.817,92 

Organização das práticas pedagógicas 36.481.955,04 

Avaliação da aprendizagem dos alunos e 

tempo para assistência individual/coletiva 

aos alunos que apresentam dificuldade de 

aprendizagem 

11.216.565,84 

Valor total por dimensão 57.282.338,80 

 

4.Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos 

Instalações físicas da secretaria estadual de 

educação 
0,00 

Condições da rede física escolar existente 175.931.058,67 

Uso de tecnologias 11.143.889,74 

Recursos pedagógicos para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que considerem a diversidade das demandas 

educacionais 

47.834.798,45 

Valor total por dimensão 234.909.746,86 

Previsão de investimento anual  

Valor 2011  

(R$) 

Valor 2012  

(R$) 

Valor 2013  

(R$) 
Valor 2014 (R$) Total 

0,00 90.383.017,06 175.708.766,91 88.450.0001,64 354.541.785,61 
Fonte: Simec.mec.gov.br. PAR/RN (2011-2014). Elaborado pela autora. 



100 

 

De acordo com a Tabela 5, o grupo de gestores da Secretaria de Educação priorizou 

em seu planejamento as ações da dimensão 4 de Infraestrutura e Recursos Pedagógicos, e 

solicitou recursos financeiros no valor de R$ 175.931.058,67 (cento e setenta e cinco milhões, 

novecentos e trinta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para 

investimentos na infraestrutura das escolas da Rede Estadual; enquanto para as ações de 

recursos pedagógicos o valor solicitado foi de R$ 47.834.798,45 (quarenta e sete milhões, 

oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), 

secundarizando a gestão e as práticas pedagógicas. Assim, pode-se afirmar que o PAR priorizou 

investimentos na infraestrutura da rede física escolar.  

Dessarte, conforme Resolução CD/FNDE Nº 14 (BRASIL, 2012d), o apoio da União 

aos entes federados, no âmbito do PAR (2011-2014), será concedido apenas aos que tenham 

elaborado o PAR e o submetido à provação do Comitê Estratégico, além de aceitar o termo de 

compromisso disponibilizado no Simec. Na análise dos processos que solicitaram o apoio 

financeiro, serão considerados: 1) disponibilidade orçamentária para sua implementação; 2) 

capacidade operacional do ente que propôs a execução da ação; 3) apresentação da demanda de 

forma qualificada; e 4) adequação das metas previstas no compromisso objetivando à elevação 

do Ideb local. O processo de elaboração do PAR no Simec, com estrutura padronizada para 

todas as unidades federativas governamentais, impossibilita a inclusão de novas ações e limita 

a escolha apenas de ações disponibilizadas pelo MEC (CAMINI, 2009).  

Ao aderir ao Plano de Metas, estados e municípios são condicionados a assumir a 

responsabilidade de elaborar e implementar um planejamento educacional proposto no Simec, 

criado em nível federal com ações padronizadas e que, muitas vezes, não atende a realidade 

local, gerando consequentemente uma padronização, na gestão administrativa e pedagógica, 

dos sistemas educacionais, como bem afirma Camini (2010): 

 

Considera-se também que as diretrizes formuladas centralmente, assumidas e 

executadas de forma compartilhada e descentralizada por todas as instâncias, também 

podem contribuir para a homogeneização da gestão, aplicando-se padrões nacionais 

generalizados através de programas disseminados em todo o país, obedecendo a 

normas fixas e, dessa forma, desconsiderando a enorme diversidade regional, estadual 

e municipal (CAMINI, 2010, p. 540). 
 

Para o MEC (BRASIL, 2008b, p. 10), o regime de colaboração significa o 

compartilhamento de “competências políticas e financeiras para execução de programas de 

manutenção e desenvolvimento da educação, de forma a concretizar a atuação dos entes 

federados sem ferir-lhe a autonomia”, além de envolver principalmente a decisão política, ação 

técnica e o atendimento à demanda da educação, com o objetivo declarado da melhoria dos 
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indicadores educacionais. Nesse contexto, é importante ressaltar que “a relação entre Estado, 

educação e políticas educacionais é marcada por processos e dinâmicas complexas que 

traduzem a historicidade das relações sociais mais amplas suas prioridades e formas 

ideológicas” (DOURADO, 2010, p. 678). Nessa direção, as políticas públicas para a educação 

“devem ser compreendidas à luz de uma história marcada por dualismo e ambivalências a 

relação do Estado com a sociedade” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014, p. 168). 

 

4.3 PAR (2011-2014): INDICADORES DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO AO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NA PERSPECTIVA DO REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

 

Entendemos indicadores como metodologias de medição que têm o objetivo 

predeterminado de retratar, de alguma forma, a realidade pesquisada. Porém, em virtude de suas 

limitações, não avaliam de fato a qualidade da educação. Consistem, na verdade, em sinais e 

recursos metodológicos que podem ser qualitativos ou quantitativos e expressam, a partir de 

um significado particular, um resultado, uma característica ou o desempenho de uma ação, de 

um processo ou de um serviço, podendo positivamente assumir uma função diagnóstica de 

amplitude social e subsidiar a formulação de políticas públicas (JANNUZZI, 2002, 2009). 

Ressalta-se, assim, que o uso de indicadores como instrumento de gestão tem relevância tanto 

no planejamento quanto no monitoramento de práticas desenvolvidas para a melhoria da 

qualidade de uma ação, de um serviço, de um produto ou de uma política.  

Analisar os determinantes dos indicadores educacionais de assistência técnica e 

financeira da União ao Estado do Rio Grande do Norte é um desafio bastante complexo e 

abrangente. Nessa perspectiva, faz-se necessário compreender que o financiamento da 

educação vincula-se organicamente à lógica estruturante do Estado brasileiro, à sua constituição 

política e histórica, realçada pelos marcos jurídicos institucionais e pela adoção de ações, 

programas e políticas que retratam as condições objetivas em que o Estado se coloca em ação. 

A garantia constitucional da vinculação e subvinculação de recursos para a educação e a adoção 

de medidas de natureza contábil buscam ampliar os recursos e estabelecer condições políticas 

e pedagógicas que contribuam para o redirecionamento do atual patamar da educação básica e 

superior brasileira (DOURADO, 2006).  

A Tabela 6 evidencia as receitas do Estado. Na primeira coluna, estão as receitas 

próprias – ICMS, IRRF, IPVA, ITCD, Multa e Juros da Dívida Ativa – e as transferências 

constitucionais obrigatórias por parte da União. 
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Tabela 6 – Receitas próprias e transferências dos recursos no RN (2011-2014) 

Períodos Receitas Próprias Transferências 
Receitas Próprias e 

Transferências 

2011 3.709.987.629 2.502.046.895 6.212.034.524 

2012 4.280.540.015 2.616.737.987 6.897.278.002 

2013 4.632.980.218 2.850.621.576 7.483.601.795 

2014 4.966.554.794 3.055.866.329 8.022.421.123 
Fonte: Elaborado por Oliveira (2014) com dados das demonstrações contábeis. Disponível em: 

www.seplan.rn.gov.br; www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp (Adaptado pela autora). 

 

Analisando a Tabela 6, percebe-se que as receitas próprias cresceram 25% entre 2011 

e 2014, reflexo do crescimento significativo do Produto Interno Bruto no 1º mandato da 

presidenta Dilma Roussef. A redução das transferências obrigatórias por parte da União, em 

virtude da diminuição do IPI e IR, a partir da crise econômica de 2018, torna o Estado refém de 

outros recursos a ser conveniados com o governo federal.  

A Tabela 7 evidencia a apuração da receita e as deduções obrigatórias. Somente após 

esse cálculo obtém-se a receita disponível, momento em que é aplicado o percentual de 25% a 

ser gasto em educação. 

 

Tabela 7 – Receitas, deduções constitucionais e a apuração dos 25% dos recursos para MDE no RN (2011-2014) 

Períodos 
Receita Bruta 

(R$) 

Deduções 

para 

municípios 

(R$) 

Base de Cálculo –

MDE (R$) 

25% para 

MDE (R$) 

2011 6.212.034.524 867.060.377 5.344.974.151 1.336.243.538 

2012 6.897.278.002 997.750.216 5.899.495.679 1.474.873.920 

2013 7.483.601.795 1.102.647.308 6.380.954.486 1.595.238.621 

2014 8.022.421.123 1.123.138.957 6.899.282.166 1.724.820.541 
Fonte: Elaborado por Oliveira (2014) com dados das demonstrações contábeis. Disponível em: 

www.seplan.rn.gov.br; www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp (Adaptado pela autora). 

 

Conforme Tabela 7, 14% dos recursos arrecadados representam as deduções 

repassadas aos municípios potiguares. Analisando as Tabelas 6 e 7, pode-se afirmar que há um 

desequilíbrio no pacto federativo, tendo em vista que os valores das transferências da União ao 

estado do Rio Grande do Norte representam um volume menor do que o arrecado pelo estado. 

O segundo ciclo do PAR (2011-2014) apresenta, além das mudanças quanto aos 

indicadores e programas previstos para melhorar as condições de infraestrutura e de recursos 

pedagógicos das escolas da rede pública de ensino, ações destinadas à formação de gestores e 

professores, à produção e distribuição de materiais didáticos e pedagógicos e à disponibilização 

de recursos tecnológicos nas escolas, objetivando a melhoria do acesso, a redução das 

desigualdades sociais e a participação dos estudantes. Ao aderir ao Plano de Metas e ao PAR, 

http://www.seplan.rn.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp
http://www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp
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a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte visava estabelecer parcerias com 

o MEC/FNDE na busca de assistência técnica e financeira para melhorar a estruturação da rede 

pública de ensino, cuja concretização aconteceu parcialmente, seja por escassez dos recursos 

federais, seja por incapacidade técnica de implementação da própria Secretaria, conforme 

aponta uma das entrevistadas:  

 

Quanto à assistência financeira, os problemas são de ordem orçamentária por parte do 

Governo Federal que, em algumas situações, não dispõe de recursos suficientes para 

atender as demandas existentes, como também a incapacidade técnica e gerencial 

instalada no estado em executar o montante de recursos transferidos a contento 

(ENTREVISTADA 4, 2019). 

 

Nesse sentido, se mesmo havendo a pactuação, os recursos financeiros e a assistência 

técnica não chegam ao ente federado, aumentam assimetria na política educacional. 

Corroborando esse pensamento, Farenzena (2012, p. 113) argumenta que as desigualdades entre 

acesso e condições de qualidade educacional “estão associadas a desequilíbrios entre oferta de 

educação e capacidade de financiamento da educação entre os entes federados, que são os 

principais responsáveis pela oferta educacional”. A reflexão da autora indica a importância 

estratégica do PAR para o ente federado, ao passo que ele se constitui num instrumento de 

planejamento e financiamento educacional que possibilita aos governos municipais a 

possibilidade de ter acesso a: “transferências voluntárias da União [...]” (FARENZENA, 2012, 

p. 112). 

Visando identificar os recursos financeiros recebidos da União pelo Estado do Rio 

Grande do Norte, fez-se um levantamento junto à Assessoria Técnica de Planejamento da 

Secretaria Estadual de Educação (ATP) e ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 

Controle (Simec) referente aos dois ciclos do PAR. A Tabela 8, a seguir, apresenta informações 

sobre os convênios do 1º ciclo do PAR (2007-2010) celebrados entre o governo do estado e o 

governo federal. 
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Tabela 8 -  Convênios celebrados entre o Governo Estadual – SEEC (RN) e o Governo Federal – FNDE/MEC 

(2007-2010) 

Convênio MEC/FNDE Valor (R$) 
Status da 

Ação 

Convênio Nº 806011/2007 MEC/FNDE/SEEC  

Objetivo: Conceder apoio financeiro para implementação das 

ações educacionais constantes no PAR, no âmbito do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação e contempla 

aquisição de mobiliários, capacitação de profissionais e equipe 

gestora.  

65.237.805,45 Concluída 

Convênio Nº 806074/2007 MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: Conceder apoio financeiro para implementação das 

ações educacionais constantes no PAR, Plano de Metas - 

reforma de 13 escolas. 

2.593.800,00 Concluída 

Convênio Nº 806054/2008 MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: Aquisição de Carteiras escolares 
1.901,554,13 Concluída 

700214/2008 MEC/FNDE/SEEC  

Objetivo: Conceder apoio financeiro para implementação das 

ações educacionais constantes no PAR, Programa Brasil 

Profissionalizado ampliação e reforma de 53 escolas 

beneficiadas. 

62.923.354,92 
Em 

andamento 

750026/2008 MEC/FNDE/SEEC  

Objetivo: Conceder apoio financeiro com a finalidade de 

viabilizar ações do PAR e garantir a implementação do Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional – Programa Brasil 

Profissionalizado – Realizar Seminários e adquirir 

equipamentos para Núcleo de Educação à Distância. 

 

877.578,56 

Em 

andamento 

658468/2009 MEC/FNDE/SEEC  

Objetivo: Construir 10 Centros de Educação Profissional, em 

atendimento ao PAR, Programa Brasil Profissionalizado. 

69.559.352,35 
Em 

andamento 

658801/2009 MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: Oferecer cursos de formação continuada em Sala de 

Recursos multifuncionais, espaço para AEE. Apoio ao 

Centros de Referências na produção de livros digitais em 

braile e livros para alunos com deficiência visual da Educação 

Básica e Anos Finais do Ensino Fundamental e formação 

continuada na perspectiva da educação inclusiva. 

253.756,80 Concluída 

658512/2009 MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: Conceder apoio financeiro com a finalidade de 

viabilizar ações do PAR, no âmbito do Programa Brasil 

Profissionalizado -Realizar Seminários, adquirir 

equipamentos para laboratórios e acervo bibliográfico. 

4.402.340,99 Concluída 

Total 205.847.989,07 
Fonte: Simec/SEEC/ATP (05/ 2020). Elaborado pela autora. 

 

Com base na Tabela 8, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte recebeu 

transferência de recursos de programas previstos pelo PAR, como Brasil Profissionalizado, para 
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construção, reforma e ampliação de escolas em função da implementação de educação 

profissional, aquisição de carteiras escolares, equipamentos para laboratórios e acervos 

bibliográficos. No entanto, percebe-se que pelo menos 3 (três) convênios ainda estão em 

andamento, tendo em vista algumas dificuldades internas da SEEC, conforme a fala de uma 

técnica entrevistada: 

 

Os convênios do PAR (2007-2010) que ainda não foram concluídos, seja por 

problemas das empresas prestadoras de serviços, seja por dificuldades da própria 

SEEC em executar as ações que estão em andamento é muito complicado, porque 

muitas vezes o projeto original e os valores programados não atendem a realidade 

atual e precisam ser reformulados e reprogramados, e dependem da aprovação do 

FNDE, e não se consegue executar plenamente o convênio, o que demonstra uma certa 

“incapacidade” nossa (ENTREVISTADA 4, grifo da autora). 

 

De acordo com a entrevistada, as dificuldades de executar plenamente os convênios 

pactuados e a reprogramação dos recursos, ano após ano, demonstra certa “incapacidade” da 

equipe, o que implica a necessidade de formação continuada da equipe interna da Secretaria de 

Educação.  Nessa diretiva, o Plano Nacional de Educação 2014 /2024 (Lei Nº 13.005/2014) 

estabeleceu diretrizes não só para formação inicial e continuada de professores/as e 

funcionários/as como também irá requerer, para a sua efetivação, condições para que cada 

modalidade de formação se desenvolva, consubstanciada numa política nacional de formação e 

valorização dos profissionais da educação. 

Conforme Costa (2019), o Plano de Ações Articuladas (2007-2011) representou, pela 

primeira vez, um instrumento de planejamento educacional vinculado às secretarias de 

educação para o surgimento da possibilidade de realizar parcerias técnico-financeiras entre os 

entes federados e a União, com a execução de ações/subações apresentadas no PAR. Ainda 

conforme a Entrevistada 4, a reformulação das ações são complexas porque dependem da 

aprovação do FNDE, e tais convênios permanecem ano após ano sendo reprogramados. 

A partir do 2º ciclo do PAR, com a Lei Nº 12.695 (BRASIL, 2012a), os repasses 

financeiros do Ministério da Educação aos estados e municípios passaram a se efetivar por 

intermédio de termos de compromisso pactuados no próprio Simec, sem a necessidade de 

celebração de convênios. A pesquisa foi realizada junto à Assessoria Técnica de Planejamento 

da Secretaria Estadual de Educação e no Sistema Integrado de Monitoramento e Controle 

(Simec), objetivando realizar o levantamento dos termos de compromissos no 2º ciclo do PAR 

(2011-2014). Os dados estão dispostos na Tabela 9, a seguir. 
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Tabela 9 – Termos de compromissos celebrados entre Governo Estadual – SEEC (RN) e Governo Federal no 

PAR (2011-2014) – Lei Federal Nº 12.695 (BRASIL, 2012a) 

Termos de Compromisso MEC/FNDE/SEEC Valor (R$) 
Status da 

ação 

PAC 202432/2011 - MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: Construção de 33 Quadras Poliesportivas de Escolas 

Estaduais do RN. 

16.157.542,17 Paralisado 

PAC 203584/2012 - MEC/FNDE/SEEC 

Construção de 10 Quadras Poliesportivas Estaduais do RN. 
4.896.224,90 Paralisado 

PAR Nº 2862/2012 MEC/FNDE/SEEC 

Objetivo: aquisição de 146 ônibus escolar via PAR por meio de 

Emenda Parlamentar – Programa Caminho da Escola. 

28.479.200,00 Concluída 

PAR Nº 4459/2012 MEC/FNDE/SEEC  

Objetivo: Aquisição de Bens – equipamentos mobiliários. 

aparelhos de ar-condicionado, ventilador de parede, carteira para 

o aluno, mesa para professor, tablet educacional, lousa digital 

(computador interativo). 

17.880.681,56 Concluída 

PAR – N° 10566/2012 – MEC/FNDE/SEEC 

Subação  

4.2.11.31 – Implantar a rede de comunicação para 

disponibilização de acesso em banda larga nas escolas públicas 

da região metropolitana de Natal. 

11.085.135,00 
Em 

andamento 

PAR – Nº 7398/2012-MEC/FNDE/SEEC 

Subações: 

1.3.5.1 – Formação de Gestores –BCP; 

3.2.6.1 – Conferência Meio Ambiente; 

4.4.2.8 – Material Acessibilidade Ensino Fundamental; 

4.4.2.9 – Material Acessibilidade Ensino Médio. 

 

 

663.175,58 

 

 

Em 

reformulação 

PAR Nº 201400488/2014 – MEC/FNDE/SEEC 

Subações: 

2.2.4.2 – Oferecer formação continuada aos professores da Rede 

Estadual que atuam junto aos alunos com necessidades 

especiais; 

2.3.1.2 – Oferecer formação em língua brasileira de sinais aos 

professores de sala de recursos multifuncionais em escolas 

públicas; 

2.3.1.1 – Formar professores para o sistema BRAILE. 

 

335.154,40 
Em 

andamento 

PAR – N° 201403365/2014 - MEC/FNDE/SEEC 

Subações: 

4.2.1.105 – Implantar e/ou equipar laboratórios de Biologia, por 

meio de assistência financeira do MEC/FNDE; 

4.2.1.106 – Implantar e/ou equipar laboratórios de Matemática, 

por meio de assistência financeira do MEC/FNDE; 

4.2.1.107 – Implantar e/ou equipar laboratórios de Química, por 

meio de assistência financeira do MEC/FNDE; 

4.2.1.108 – Implantar e/ou equipar laboratórios de Física, por 

meio de assistência financeira do MEC/FNDE; 

3.622.016,07 
Em 

reformulação 
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4.2.1.130 – Implantar e/ou equipar laboratórios de Informática 

Básica, por meio de assistência financeira do MEC/FNDE. 

PAR – Nº 201400448/2014 – MEC/FNDE/SEEC 

Subação 

2.2.3.23 – Apoio para as ações de formação de professores e 

coordenadores pedagógicos no âmbito do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela Portaria Nº 

1.140, de 22/11/2013. 

797.640,64 Paralisado 

Total 83.916.770,32 
Fonte: Simec/SEEC/ATP (05/ 2020). Elaborado pela autora.  

 

Na elaboração do PAR (2011-2014), os valores solicitados pela Secretaria de 

Educação ao MEC/FNDE somam o total de R$ 354.541.785,61 (conforme Tabela 5), não 

obstante, percebe-se que os valores contemplados nesse ciclo (2011-2014) correspondem a 

cerca de 23% do PAR (2007-2010), conforme Tabela 8. Vale salientar que os valores aprovados 

pelo MEC/FNDE nem sempre são plenamente executados pelo ente federado em virtude das 

limitações burocráticas, dificuldades das equipes internas e falhas na comunicação com o 

FNDE, conforme relatos de uma técnica: 

 

O FNDE demora muito a dar retorno das demandas solicitadas, cada técnico orienta 

de forma diferente e quando há mudanças dos diretores e/ou coordenadores internos 

do órgão, ainda fica mais complicado, pois cada gestor solicita uma documentação 

diferente e antes da aprovação, já muda tudo novamente, de modo que há uma 

divergência das orientações e dificulta a execução das ações (ENTREVISTADA 4, 

2019). 

 

Em pesquisa realizada junto à ATP e ao Simec, constataram-se 36 obras paralisadas, 

2 canceladas, 2 em fase de contratação, 14 em execução e 6 concluídas, ambas dos termos de 

compromisso Nº 202432/2011 e Nº 203584/2012 do PAC 2.  

Quanto às ações para o uso de tecnologias inseridas na área 3 da dimensão 

infraestrutura e recursos pedagógicos, que se referem às condições materiais e estruturais dos 

laboratórios de informática e ciências, a SEEC foi contemplada no termo de compromisso Nº 

201403365/2014, tendo empenhado 40% do valor. No entanto, o serviço não foi executado 

porque os itens e os valores do projeto original já estão obsoletos e a SEEC está reformulando 

o termo de compromisso para aquisição de novos equipamentos. O termo Nº 7398/2012 para 

Atendimento a Educacional Especial (AEE) foi executado parcialmente, por isso, foi 

reformulado e está aguardando aprovação do FNDE para continuidade e conclusão. O termo 

de compromisso Nº 201400448/2014, que trata do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, 

foi executado em parte, mas existem problemas na prestação de contas. O termo está paralisado, 

e o Estado poderá devolver os recursos utilizados de forma equivocada.  
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Em relação ao uso de tecnologias educacionais, vale ressaltar a parceria da Secretaria 

de Educação do Estado do Rio Grande do Norte com o projeto Giga Metrópole, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, que por meio do termo de compromisso Nº 10566/2012 

SEEC/MEC/FNDE, foram adquiridos equipamentos para ampliação da capacidade de 

atendimento da rede e interligação e cabeamento ótico de alta velocidade de internet para 352 

escolas públicas da região metropolitana, abrangendo, assim, Natal, Macaíba, Parnamirim e 

São Gonçalo. Nesse sentido, uma das técnicas entrevistada destaca: 

 

Foi feito um cinturão de fibra ótica para atender as escolas públicas em todos os 

municípios da região metropolitana e cada escola recebe 20 megas de velocidade que 

pode ser ampliada de acordo com a necessidade da unidade escolar. Esse controle é 

feito pela equipe do projeto na UFRN. Também foram realizadas várias capacitações 

e treinamentos e temos técnicos de suporte em vários níveis que atendem e resolvem 

os problemas que surgem (ENTREVISTADA 5, 2019). 

 

Nessa diretriz, a parceria entre o Estado do Rio Grande do Norte, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os municípios da região metropolitana, na 

perspectiva de Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), atende uma decisão do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) que propôs que o modelo institucional dos ADEs 

deveria ser orientado pelo PAR, de modo a organizar a cooperação em torno do planejamento 

da política educacional, criando parâmetros de gestão e resultado a todos os municípios  

envolvidos (SEGATTO, 2015).     

O financiamento das ações desenvolvidas pelo PAR tem como foco as diretrizes da 

Constituição Federal de 1988, cujo artigo 211 determina que a União, os estados, os municípios 

e o Distrito Federal devem organizar os sistemas de ensino mediante o regime de colaboração, 

de modo que a União fique responsável pela organização dos sistema federal de ensino como 

exerce “[...] função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de 

oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade de ensino [...]” com base na 

assistência técnica e financeira aos entes federativos (BRASIL, 1988).  

Farenzena (2012, p. 113) afirma que “a função redistributiva diz respeito ao 

desenvolvimento de ações mediante a assistência aos entes federados, considerando o princípio 

da equidade”, ou seja, ampliação de acesso às redes de ensino, principalmente para a população 

desfavorecida. A função supletiva diz respeito “ao [...] fato de que a União não atua diretamente 

na oferta escolar, portanto, suas ações de assistência podem complementar e ampliar os recursos 

[...] para os governos estaduais e municipais” (FARENZENA, 2012, p. 113). A autora esclarece 

que o Plano de metas Compromisso Todos pela Educação, por meio do PAR, prevê ações de 

apoio técnico e financeiro aos entes federados que aderiram ao Compromisso. Entretanto, o 
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ente federado – nesse caso, o estado – ao elaborar o PAR, deve considerar as medidas 

necessárias para prestação de assistência técnica e financeira da União, visando ao 

desenvolvimento dos indicadores na dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos. 

A esse respeito, Farenzena e Marchand (2013, p. 793) afirmam que o PAR pode ser 

compreendido como uma política que regula as relações entre a União e os municípios, uma 

vez que “[..] orienta ou confere significado às ações dos municípios para que a educação evolua 

em termos de qualidade e atinja índices que atestem essa evolução positiva”. Paralelamente, 

pode ocorrer um ajustamento de decisões e ações por parte do estado, bem como de atores 

envolvidos na execução do programa (secretário, técnico-administrativo, supervisor etc.) com 

relação à burocracia do próprio MEC. 

A literatura considera como determinantes os indicadores educacionais de 

performance referentes ao efeito escola, que se materializam nas características atribuídas ao 

ambiente físico em que ocorre o aprendizado e naquelas atribuídas aos profissionais que 

conduzem esse processo, os professores. Como ressaltado por Duflo (2001 apud PONTILI; 

KASSOUF, 2007) e Menezes-Filho (2007), variáveis relativas à infraestrutura da escola são 

importantes para explicar o aumento da taxa de escolaridade de um país, seja por meio de 

construção de novas escolas, seja pela melhora na infraestrutura física e no quadro de pessoal, 

administrativo e de gestão das já existentes.  

Segundo Moraes (2006, p. 79), “A escola deve oferecer espaços com adequado nível 

de conforto ambiental, pois o desempenho dos alunos – bem como o dos professores e demais 

usuários – é altamente dependente da qualidade desse fator”. Conforme a autora, é nesse sentido 

que salas de aulas pouco arejadas tendem a influenciar negativamente os processos de ensino-

aprendizagem dos estudantes. Ainda de acordo com Moraes (2006), o conforto ambiental 

perpassa pelo conforto térmico, acústico e luminotécnico, portanto, deve-se atribuir a 

importância no ambiente educacional de ventilação, som e iluminação. 

Giselle Azevedo (2002, p. 42) corrobora a discussão ao afirmar que “[...] ambientes 

confinados, mal iluminados e ventilados, dão a sensação de enclausuramento e desconforto e 

estão longe de oferecerem as condições compatíveis com o desempenho das atividades a eles 

destinadas”. Ao se disponibilizarem salas de aulas e/ou dependências com pouca luz, sem as 

condições de ventilação adequadas ao clima e inseridas em um ambiente barulhento, por 

exemplo, compromete-se a qualidade da educação oferecida. 

Estudos de Natália Soares e Sergei Soares (2007), com base nos Censos Escolares de 

1997, analisam as condições de infraestrutura escolar, revelando que houve uma melhora nas 

condições das escolas, ainda que seus impactos não estejam refletidos nos indicadores de 
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desempenho escolar. Para os autores, esses efeitos apontam “a necessidade de conhecer melhor 

a condição atual das escolas do país, em especial as públicas, responsáveis por 90% da matrícula 

do ensino fundamental” (SOARES; SOARES, 2007, p. 7).  

Ainda sobre a influência que a infraestrutura escolar pode exercer na qualidade da 

educação, os estudiosos também argumentam que prédios e instalações adequados podem, 

possivelmente, melhorar o desempenho dos alunos. Marri e Racchumi (2012) sugerem a 

associação positiva entre infraestrutura escolar e desempenho dos alunos, alegando que esse 

pode ser um fator relevante em países como o Brasil, onde variam os recursos, as redes de 

ensino e a localização geográfica.  

Conforme estudos de Moreira (2018), historicamente, desde o final do século XIX, 

quando foram construídos os primeiros prédios escolares para o ensino primário brasileiro, o 

problema de edificações escolares não havia sido objeto de soluções previamente planejadas e 

sistematicamente seguidas. Esses espaços constituíam somente preocupações de ordem 

higienista e moral, a exemplo, no Rio Grande do Norte, da Lei Nº 405, de 29 de novembro de 

1916 (artigo 12 e 13), a tratar dos parâmetros de implantação dos prédios escolares.  

Segundo Moreira (2005), a edificação escolar ocupa um espaço próprio, definido como 

lugar específico para atividades de ensino e do trabalho docente. Além de sintetizar todo o 

projeto político atribuído à educação popular, deve estar aliado às concepções pedagógicas da 

escola pública. A partir dos anos de 1930 até anos de 1960, é possível identificar a preocupação 

com edificações escolares a contemplar aspectos como racionalidade e funcionalidade. Ou seja, 

buscaram-se construir edifícios racionais no sentido da integração de atividades educacionais e 

sociais; e funcionais na perspectiva do uso das diferentes instituições escolares em um mesmo 

espaço escolar. Essas foram orientações e experiências de planejamento do espaço escolar 

empreendidas por Anísio Teixeira em suas administrações públicas (MOREIRA, 2005). 

Considerando a precariedade da estrutura física da rede pública estadual de ensino do 

Rio Grande do Norte, com algumas escolas construídas há mais de 100 (cem) anos sem nunca 

haverem passado por uma reforma e a escassez dos recursos advindos do governo federal, a 

Secretaria de Educação, em esforço conjunto com o governo do estado, vem realizando 

reformas e ampliação da rede pública de ensino, com recursos próprios, recursos do Fundeb, 

Salário-educação, e ainda com recursos do acordo do empréstimo do Banco Mundial. Esses 

dados são apresentados a seguir, na Tabela 10. 
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Tabela 10 -  Investimento em reforma e ampliação da infraestrutura das escolas da Rede Estadual (2014- 2019) 

Reformas e 

Ampliação 

Fonte dos Recursos 

Planejamento 

Investimento 

(R$) 

Execução (R$) Escolas Atendidas 

Fundeb/Recursos 

próprios 
62.855.892,75 20.774.877,93 37 

Salário-educação 1.977.076,07 1.977.076,07 71 

Acordo de 

Empréstimo Banco 

Mundial 

74.252.559,18 74.252.559,18 40 

Total 139.085.528,00 97.004.513,18 148 
Fonte: Subsecretaria SEEC/SMCE/UES/Governo Cidadão, 05/2020. Elaborado pela autora 

 

Os dados da Tabela 10 denotam investimentos relevantes em ampliação e reformas 

das escolas da rede pública estadual. Não obstante, esses valores ainda são bastante “tímidos” 

diante do quadro de precariedade das unidades escolares. Percebe-se, com base nesses dados, 

que os recursos do Salário-educação foram plenamente executados. Esse fato, segundo uma das 

entrevistadas, deve-se a dois fatores, a saber: o volume menor de recursos e a transferência 

deles para as unidades executoras das escolas por meio do Programa de Autogerenciamento 

(PAGUE), conforme fala da entrevistada: 

 

Visando garantir a manutenção das unidades escolares, a Secretaria de Educação 

realiza transferências de recursos da quota parte do Salário-educação de até o máximo 

de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) para as unidades executoras das 

escolas (Caixa Escolar) a fim de que as próprias escolas executem os recursos 

(ENTREVISTADA 2, 2019). 

 

Com base na Tabela 10, ficou evidente que, dos investimentos planejados com 

recursos próprios e/ou do Fundeb, executou-se somente uma pequena parcela. Segundo uma 

técnica da Secretaria: “[...] isso acontece em virtude dos entraves burocráticos que incluem 

desde os processos licitatórios até a prestação de serviços e execução plena da obra tendo em 

vista que envolvem volumes maiores de recursos” (ENTREVISTADA 2, 2019). Entre esses 

entraves, incluem-se a formação continuada e a qualificação dos técnicos da SEEC. 

Na busca de recursos para melhoria da infraestrutura das escolas, a Secretaria de 

Educação fez um investimento financeiro do acordo do empréstimo do Banco Mundial para a 

construção de 06 (seis) escolas do campo no valor de R$ 26.511.919,98 (vinte e seis milhões, 

quinhentos e onze mil, novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos). A infraestrutura 

e os recursos pedagógicos compreendem as dependências físicas e os materiais didáticos 

disponíveis nas escolas, o que corresponde a prédios, salas, equipamentos, livros didáticos, 

entre outros. Esses fatores são componentes fundamentais no âmbito escolar, pois o 

funcionamento da escola e o bom desempenho dos alunos dependem também dos recursos 
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disponíveis. Segundo Libâneo (2008), espera-se que as construções, os mobiliários e o material 

didático sejam adequados e suficientes para assegurar o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e favorecer a aprendizagem.  

A esse respeito, identifica-se a noção de sistema escolar concebida e desenvolvida por 

Anísio Teixeira em suas práticas no campo da educação, considerando a racionalidade e a 

funcionalidade. Esse educador remeteu a ideia de sistema escolar a um aspecto mais restrito do 

que o que se costumava relacionar à época; considerou sistema escolar como um conjunto 

arquitetônico a contemplar os diferentes níveis de ensino ou instituições educativas em um 

mesmo espaço. Para Teixeira (1976), somente com investimento em escola pública é possível 

possibilitar a existência da democracia no Brasil. Segundo ele, a escola pública é a “máquina 

que prepara as democracias [...]. Mas, não a escola pública sem prédios, sem asseio, sem higiene 

e sem mestres devidamente preparados e, por conseguinte, sem eficiência e sem resultados” 

(TEIXEIRA 1976, p. 156). O que a ausência de políticas de Estado legitimou ao longo do tempo 

como educação pública foi um serviço em constante processo de sucateamento.  

Nessa direção, Magalhães (2004) explica que, na compreensão historiográfica de 

instituições educativas, inclui-se o entendimento de entrosamento de políticas normativas em 

estrutura educativa de dimensão nacional e internacional. Nessas circunstâncias, as instituições 

educativas são compreendidas como organismos vivos, “fator de conflito entre os campos de 

liberdade, criatividade, sentido crítico e autonomização dos atores e o normativo burocrático e 

político-ideológico estruturante” (MAGALHÃES, 2004, p. 124). 

Os dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

apontam que, em relação à aprendizagem, o desempenho do aluno mediano das escolas públicas 

fica aquém do rendimento esperado nas disciplinas de matemática e leitura, áreas consideradas 

fundamentais ao término do primeiro segmento do Ensino Fundamental (BONAMINO; 

ALVES; FRANCO, 2007). Tal constatação levou pesquisadores e gestores políticos a se 

debruçarem mais cuidadosamente sobre o tema da qualidade do ensino, no sentido de buscar 

estratégias que viabilizassem um melhor rendimento discente. Não sem razão, tem crescido o 

número de estudos sobre o impacto dos fatores infraestruturais escolares no desempenho 

cognitivo dos estudantes. Dentre os elementos indicadores de qualidade social na educação, 

segundo Silva (2009), destacam-se: fatores socioeconômicos e socioculturais, financiamento 

público adequado e compromisso dos gestores centrais com a boa formação dos docentes e 

funcionários da educação. 

Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) que identificou os 

padrões mínimos de infraestrutura para o Ensino Fundamental, compreendendo: (a) espaço 
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físico, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e temperatura 

ambiente; (b) instalações sanitárias e para higiene; (c) espaços para esporte, recreação, 

biblioteca e serviço de merenda escolar; (d) adaptação dos edifícios escolares para o 

atendimento dos alunos com deficiências; (e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 

(f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; (g) telefone e serviço de reprodução de 

textos; e (h) informática e equipamento multimídia para o ensino, de forma compatível ao 

tamanho dos estabelecimentos e às realidades regionais (BRASIL, 2001). 

A infraestrutura física e pedagógica das escolas é imprescindível para o êxito 

educacional dos estudantes da educação básica, tendo em vista as condições físicas de unidades 

escolares, como salas de aulas equipadas, materiais didáticos e pedagógicos suficientes, 

laboratórios e bibliotecas. Esse fator contribui significativamente para o processo de ensino e 

aprendizagem. Os insumos escolares, ou seja, tudo aquilo que é investido em infraestrutura – 

número de estudantes por turma, número de horas-aula, professores com formação superior, 

construção de novas escolas, melhorias nas dependências escolares, existência de bibliotecas 

etc. – impactam no desempenho escolar (SOARES; SÁTYRO, 2008). 

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, estabelece a melhoria da 

infraestrutura das escolas como estratégia para se atingir as metas de avanços educacionais na 

atual década. Em linhas gerais, o atual PNE mantém os mesmos desafios do plano decenal 

anterior. Ou seja, apesar de todas as políticas para melhoria da infraestrutura das escolas de 

educação básica, muitas delas ainda funcionam sem condições de oferta adequada, conforme 

as pesquisas feitas nos últimos anos (CERQUEIRA; SAWER, 2007; SÁTYRO; SOARES, 

2007; SOARES NETO et al., 2013a, 2013b; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2015). 

Schneider (2012) considera imprescindível transcender o “estigma: escola pobre para 

pobre, escola rica para rico, buscando uma escola com condições de qualidade para todos” 

(SCHNEIDER, 2012, p. 24). Sob esse prisma, as condições disponibilizadas a estudantes, 

professores e membros da comunidade escolar precisam seguir um padrão de qualidade que 

possibilite que todos acessem e construam seus conhecimentos em um contexto digno e 

apropriado com o que se propõe a educação emancipadora de democratizar oportunidades. 

Dessa forma, na concepção de organização do Estado federalista que engloba 

diferentes modalidades de assistência via programas desenvolvidos pelos governos nacionais, 

tem-se a assistência voluntária que ocorre mediante convênio entre esses diferentes órgãos da 

administração pública, considerando a execução de projetos ou planos, em regime de 

colaboração com os entes federados. Nessa modalidade de assistência, as transferências de 

insumos às unidades governamentais são condicionadas à elaboração de um Plano de Trabalho 
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Anual (PTA). Um exemplo dessa modalidade de assistência pode ser identificado por meio da 

Resolução Nº 23 (BRASIL, 2008b), do Conselho Deliberativo do FNDE, que estabelece as 

orientações e diretrizes para operacionalização da assistência financeira aos projetos 

educacionais do PAR, notadamente, direcionada aos entes federativos que pleiteiam recursos 

oriundos de transferências voluntárias para implementação de ações do PAR, sendo pré-

requisito para o recebimento da assistência financeira, a partir da elaboração do PTA, 

documento descritivo acerca das ações a ser empreendidas no intuito de promover a qualidade 

educacional. Essa Resolução determina que, para o recebimento de assistência financeira, o 

ente federado deve apresentar: 1) justificativa para transferência dos recursos; 2) descrição do 

objeto a ser executado, incluindo as metas a ser atingidas; 3) licença ambiental prévia quando 

envolve obras; 4) instalações ou serviços que exijam estudos ambientais; 5) descrição das etapas 

e fases para execução do serviço; 6) plano de aplicabilidade dos recursos; e 7) declaração do 

proponente de que não está em situação de mora ou de inadimplência (BRASIL, 2008b). 

A transferência de recursos do FNDE para os entes federados pode ocorrer mediante 

três ações de assistência financeira: direta, automática e voluntária. A esse respeito, Cruz 

(2009b, p. 216), discutindo a configuração assumida pelos programas de assistência financeira 

direta aos entes federados, a exemplo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), afirma 

que “[...] o próprio FNDE executa a aquisição e distribuição dos produtos entre os estados e 

municípios”, a exemplo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), destinado à 

distribuição de livros didáticos para as escolas públicas, e o Programa Nacional Biblioteca 

Escolar (PNBE), destinado à distribuição de acervo literário e material de apoio pedagógico 

para as escolas.  

A Lei Nº 12.244 (BRASIL, 2010b) instituiu, no seu artigo 1º, a obrigatoriedade da 

existência de bibliotecas em todos os sistemas públicos e privados de ensino (BRASIL, 2010b). 

O parágrafo único do artigo 2º dessa mesma Lei dispõe que: “Será obrigatório um acervo de 

livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao 

respectivo sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade” 

(BRASIL, 2010b). De acordo com o Censo Escolar 2018, atualmente, 76% das escolas da Rede 

Estadual possuem biblioteca (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

ANÍSIO TEIXEIRA, 2018). 

Ademais, a assistência automática desenvolvida por alguns programas tem amparo na 

legislação federal, que determina suas diretrizes. Quanto à automaticidade, “[...] está 

determinada pela definição clara de critérios que permitem que a distribuição dos recursos 

ocorra sem outros elementos que intervenham no funcionamento previamente determinado 
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[...]” (CRUZ, 2009b, p. 216). Essa modalidade de assistência permite a dispensa de convênio, 

contrato ou acordo, embora seja necessária alguma ação do pleiteante para o repasse do recurso, 

como adesão ou atualização do cadastro. O PDDE é um exemplo de transferência automática. 

Conforme explica Viana (2015), o governo federal, por meio do Simec, acompanha a 

execução das metas e ações previstas pelo ente federado que assinou o termo de compromisso 

do PAR, bem como os prazos definidos para realização de cada etapa do Programa. Caso o ente 

federado não efetive as atividades acordadas, pode ser penalizado com cortes de recursos 

financeiros e de iniciativas de apoio técnico. Assim, fica evidente que a assistência técnica e 

financeira da União é condicionada à responsabilidade do ente federado em executar as ações 

previstas no PAR, desde o levantamento da situação educacional da rede pública até o cadastro 

das informações nos sistemas. Esses são condicionantes para que a União exerça sua função 

redistributiva e supletiva. Segundo uma das técnicas: “Com a substituição dos convênios pela 

adesão aos termos de compromisso efetuados no Simec, se torna mais rápido, tanto na adesão 

quanto na reformulação, pois não precisa enviar para o MEC/FNDE documentação impressa 

pelos correios, tudo é feito no sistema” (ENTREVISTADA 4, 2019). 

Ressalta-se que os aspectos positivos e negativos demonstram que o PAR, na condição 

de programa governamental, sugere que o planejamento educacional feito via Plano contribui 

para a melhoria da qualidade de educação pública. Por conseguinte, para pleitear os recursos 

federais que anteriormente dependiam de negociações políticas (o famoso toma lá dá cá), os 

entes federados foram condicionados a elaborar o planejamento de suas redes educacionais por 

um período de quatro anos, mesmo considerando que, em um sistema com ações pré-

programadas e padronizadas, ações e subações, muitas vezes, possam divergir da realidade 

local. 

Percebem-se, assim, entraves burocráticos, administrativos e a ausência de apoio 

técnico por parte da União ao Estado do Rio Grande do Norte, conforme explicita uma das 

entrevistadas, “é muito difícil a comunicação com o MEC, eles não orientam devidamente, isso 

aconteceu na elaboração e também na execução do PAR” (ENTREVISTADA 2). Desse modo, 

a execução dos recursos repassados pelo FNDE passa por entraves, e/ou é paralisada vindo a 

prejudicar a comunidade e repercutir negativamente na qualidade da educação pública oferecida 

pela rede.  

Outrossim, a burocracia governamental e as dificuldades do MEC/FNDE de orientar, 

acompanhar e garantir uma assistência técnica efetiva na execução das ações planejadas, 

inviabilizam a execução e concretização plena do plano, é imprescindível destacar a 

importância do PAR para a política educacional brasileira, mas como enfatiza Costa (2019): 
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“[...] é questionável que diante do histórico brasileiro da falta de investimentos nas escolas 

públicas constatadas através de inúmeros estudos e índices educacionais, o ente federado tenha 

que primeiro solicitar ações, via plano, que é obrigação estatal prover” (COSTA, 2019, p. 105). 

Planejar ações e traçar metas e diretrizes e, entre outros aspectos, alcançar as condições 

estruturais e materiais é fundamental à melhoria da qualidade da educação pública, além de 

crucial para que estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam a cultura de pensar a 

educação em curto, médio e longo prazo. No entanto, esse planejamento não pode ser reduzido 

ao simples fato de identificar ações e subações em um sistema criado sem amplo debate. 

Conforme destaca Aureliano (2016). 

 

Compreendemos que para o planejamento educacional se efetive de maneira 

significativa precisa partir de uma análise da realidade os sujeitos que serão 

beneficiados com suas ações. Estas, deverão compor um plano que suscite 

investimentos complementares da União para que possa contribuir com mudanças nos 

indicadores educacionais. Enquanto à educação for pensada de forma verticalizada 

pelo poder público, poucas chances se têm haver transformar seu quadro decadente e 

excludente (AURELIANO, 2016, p. 119). 
 

Para Freitas (2012, p. 174), o fato de haver uma coordenação indica que uma “[...] 

política nacional de educação deve ser uma totalidade ordenada, cujos elementos em relação 

(níveis e sistemas) devem operar de modo articulado”. Portanto, a União deve garantir a 

elaboração do PAR pelos entes federados e orientar para o desenvolvimento desse 

planejamento, a fim de alcançar o principal objetivo do Plano de Metas que é melhorar a 

qualidade da educação básica. 

Pode-se dizer que a implementação do PAR proporcionou melhorias, tanto no 

planejamento das ações educacionais quanto na relação colaborativa com a União. Não 

obstante, percebe-se uma fragilidade quanto à efetivação do regime de colaboração entre os 

entes federados, visto que a União desempenha parcialmente o seu papel na assistência ao 

Estado do Rio Grande do Norte, havendo a necessidade de se aprimorar os instrumentos legais 

para garantia efetiva do regime de colaboração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo discute o federalismo brasileiro a partir da Constituição de 1988, com o 

estabelecimento do regime de colaboração entre a União e o estado do Rio Grande do Norte 

por meio do Plano de Ações Articuladas (2011-2014), cujas ações estão voltadas para a 

assistência técnica e financeira da educação básica das redes públicas de ensino. Apresenta, 

para tanto, uma análise da dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos do citado 

Plano, especificamente o financiamento de suas ações para a Rede Estadual de Ensino do RN. 

Na análise sobre o tema federalismo, identifica-se que o país adotou esse modelo como 

fundamentação política e administrativa de Estado, reconhecendo os estados e municípios como 

entes federados. A Constituição Federal de 1988 determinou o regime de colaboração 

federativo, mas não regulamentou como esse processo, para a boa governabilidade da nação, 

poderia ser consumado, pois no seu art. 23, lei complementar (Brasil, 1988) deveria fixar regras 

para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, o que até hoje 

não foi feito pelos parlamentares.  

Nesse sentido, os avanços legais não se transformaram em avanços reais que pudessem 

realmente determinar a colaboração entre os entes federados. Mas as limitações ao modelo de 

federalismo cooperativo no Brasil vão muito além da omissão constitucional, remetendo à 

problemática institucional, que acaba por explicar, em parte, as desigualdades financeiras, 

políticas e administrativas, legitimando as capacidades diferenciadas dos governos 

subnacionais em promover as políticas públicas. O que se tem vai mais ao encontro da 

competição do que da cooperação (horizontal e vertical) entre os entes federados, com poucos 

veículos institucionais que possam intermediar os interesses e negociar os conflitos.  

Assim, Souza (2001) justifica que a trajetória do federalismo brasileiro confirma a 

visão de que o federalismo, como mecanismo de divisão territorial de poder, é mais uma forma 

de acomodar conflitos regionais do que de promover harmonia. Também confirma o argumento 

de que o federalismo é mais uma ideologia baseada em valores e interesses do que um 

compromisso com arranjos legais e territoriais ou com propósitos democráticos. As relações 

federativas tendem a ser mais baseadas em interesses conflitantes, que, por sua vez, refletem 

outros conflitos políticos existentes na sociedade. 

Os governos subnacionais devem possuir autonomia financeira compatível com o seu 

nível de responsabilidade. Porém, a natureza dessa federação é marcada por diferenças 

socioeconômicas, apresentando dificuldades de equilibrar as relações entre centralização e 

descentralização.  
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Nesse contexto, entende-se que o regime de colaboração é um mecanismo fundamental 

para equilibrar as tensões na oferta educacional diante das desigualdades e da capacidade de 

financiamento em face à distribuição de renda e à discrepância do potencial tributário entre as 

regiões. Todavia, a efetividade desse regime ainda é limitada na realidade brasileira. O avanço 

dele depende da predisposição dos gestores públicos, bem como da sua regulamentação em 

legislação específica e complementar, como a do Sistema Nacional de Educação. Soma-se esse 

esforço às tentativas de fortalecimento do regime de colaboração, aos Arranjos de 

Desenvolvimento de Educação (ADEs) entre os municípios aprovados pelo Conselho Nacional 

de Educação. A esse respeito, Abrucio (2017) argumenta que os ADEs trazem ganhos à política 

educacional, uma vez que reduzem as desigualdades regionais e fortalecem o regime de 

colaboração. 

Existem algumas iniciativas fundamentadas no regime de colaboração e respaldadas 

na organização federalista do Estado, materializadas por meio dos dispositivos legais, 

planejamento, execução, implementação e gestão da política pública e influenciadas pelos 

interesses sociais, econômicos e políticos, principalmente com governos federais que 

priorizaram tal política. Nessa direção, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação por meio do Decreto Nº 6.094 (BRASIL, 

2007a), que dispõe sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, estabelecendo 

o PAR como uma política à viabilização do regime de colaboração – assistência técnica e 

financeira da União aos entes federados, além de possibilitar ferramentas de planejamento de 

ações administrativas, financeiras e pedagógicas a fim de melhorar a qualidade da educação 

básica. 

O PAR é um plano de caráter sistêmico plurianual, multidimensional, o que viabiliza 

pensar as ações de Estado sob a premissa da continuidade e da unidade da educação pública. 

Foi elaborado pelos entes federados em duas etapas: diagnóstico e planejamento pela forma de 

adesão. Como resultado, propõe aos entes federados subnacionais assumirem o planejamento 

educacional, e, ao MEC, realizar o controle por meio do Simec. Para Adrião e Garcia (2008), 

esse planejamento é uma forma de transferência de responsabilização das políticas para os 

gestores locais. 

Por ser um plano sistêmico com estrutura padronizada, limita o planejamento por parte 

dos entes subnacionais de acordo com a realidade de cada rede de ensino, pois tem como 

subsídios ações indicadas, ou seja, pré-determinadas pelo MEC, embora se presuma que essas 

ações se aproximam das necessidades das escolas. Como concepção, vislumbra-se que o 

financiamento das ações educacionais para a educação básica, especificamente por meio do 
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PAR (considerando as condições físicas e a manutenção das escolas), com regime de 

colaboração entre a União e os entes federados, vem proporcionar melhorias ao sistema. 

Nesse cenário, os recursos financeiros tornaram-se um atrativo à adesão dos entes 

federados para assumirem uma responsabilidade de planejamento com o PAR. Esse Plano 

assume seu papel como um instrumento capaz de possibilitar o planejamento educacional de 

todas as regiões do país, ou seja, promove que os entes pensem em ações e estratégias para a 

melhoria das condições de ensino. No entanto, o compartilhamento de responsabilidades é uma 

premissa que compreende não só a assistência financeira da União mas também o envolvimento 

e o comprometimento dos entes federados, professores, profissionais da educação, comunidade 

escolar e representante da sociedade civil, por meio do Comitê Local do Compromisso, cujo 

objetivo é mobilizar a sociedade em prol da oferta de uma educação pública de qualidade 

(BRASIL, 2007a). 

Objetivando cumprir essa diretriz, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 

do Norte envolveu parcerias e diversos atores. Como resultado, os recursos humanos 

envolvidos em nível de Secretaria Estadual de Educação, gestores escolares, representantes do 

Conselho da Criança e do Adolescente, das Entidades de Classes e do Conselho Estadual de 

Educação proporcionaram informações, por meio de entrevistas, contribuindo na validação das 

informações documentais, dados quantitativos e financeiros. 

A implementação do PAR se constituiu como um Plano que incorpora vários outros 

programas já existentes em âmbito do PDE. No PAR (2011-2014), na dimensão de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos, esses programas pertenciam ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). 

Ressalta-se que a dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos do PAR é 

aquela que mais se caracteriza como de apoio financeiro, por envolver um montante de recursos 

elevados, tanto na solicitação à União quanto no recebido. Nesse sentido, a dimensão quatro, 

Infraestrutura e Recursos Pedagógicos, destaca-se com maior apoio financeiro do MEC, 

ressaltando que a União é o ente federativo que detém maior parte das receitas fiscais, podendo, 

em regime de cooperação, repassar recursos financeiros para entes subnacionais, desde que 

estes tenham o compromisso de executá-los de acordo com as normas legais (FRANÇA, 2016, 

p. 271). 

Conforme os dados de pesquisa expostos nesta dissertação, os valores pactuados no 1º 

ciclo do PAR (2007-2010) entre o governo federal e o Estado do Rio Grande do Norte foram 
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da ordem de R$ 205.847.989,07 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e sete centavos), enquanto, no 2º ciclo (2011-2014), houve 

uma queda significativa de investimentos por parte do governo federal e foram pactuados 

apenas R$ 83.916.770,32 (oitenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e 

setenta e sete reais e trinta e dois centavos) uma diferença de R$ 121.958.218,75 (cento e vinte 

e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos) a menos, ou seja, no 2º ciclo do PAR (2011-2014), houve uma redução de cerca de 

40% dos recursos financeiros pactuados entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte em 

relação ao PAR (2007-2010), o que pode sinalizar a descontinuidade das políticas públicas e a 

fragilidade do regime de colaboração.    

Do total pactuado no PAR (2011-2014), foram executados e concluídos R$ 

46.359.881,56 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e 

um reais e cinquenta e seis centavos); R$ 11.420.289,40 (onze milhões quatrocentos e vinte 

mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) estão em fase de execução; e R$ 

26.136.599,36 (vinte e seis milhões cento e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais 

e trinta e seis centavos) estão paralisados e/ou em reformulação aguardando aprovação do 

FNDE. Portanto, percebe-se que o Estado do Rio Grande do Norte foi contemplado com 

recursos do Plano, mas esses valores não atendem ao que foi planejado no PAR (2011-2014). 

Conforme já mencionado anteriormente, houve uma redução significativa no volume dos 

recursos, visto que os valores pactuados no PAR (2011-2014) representam apenas 23% do valor 

conveniado no PAR (2007-2010).  

Constatou-se, em pesquisa realizada junto à Assessoria Técnica de Planejamento, um 

dos pontos negativos: há possibilidade de o estado do Rio Grande do Norte devolver recursos 

ao FNDE devido a trâmites burocráticos, no caso do recurso para o fortalecimento do Ensino 

Médio e a paralisação de alguns termos de compromisso de obras de reformas de escolas que 

aguardam aprovação do FNDE. Considera-se que em um cenário de lacunas significativas na 

infraestrutura das escolas da Rede Estadual constatadas no PAR (2007-2011) e no PAR (2011-

2014), ter de devolver recursos e/ou protelar ainda mais a efetivação das subações é 

extremamente grave, uma vez que a educação é um direito constitucional.  

Os valores repassados ao Estado no âmbito do PAR (2011-2014) são insuficientes para 

garantir as condições estruturais e de atendimento a todas as etapas e modalidades de ensino, 

visto que não foram pactuados os valores solicitados. Além disso, o próprio MEC não cumpre 

plenamente o que foi assegurado aos entes federados na adesão ao Plano de Metas, que é assisti-

los técnica e financeiramente para a promoção da qualidade educacional.  
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Apesar desses entraves, reconhece-se que o PAR possibilitou melhorias para rede de 

ensino, tanto em termos de financiamento como em relação ao planejamento da educacional. 

Percebe-se também a melhoria no acesso aos programas do governo federal, substituindo a 

elaboração de projetos específicos elaborados pelos entes federados (os Planos de Trabalho), 

uma vez que, para se ter acesso, às vezes, havia um jogo político-partidário que ultrapassava 

questões específicas da política educacional e do atendimento prioritário aos entes federados 

com menor capacidade financeira (CRUZ, 2009b). 

No que diz respeito aos dispositivos legais sobre o regime de colaboração, a literatura 

discutida ao longo deste trabalho indica que há uma discrepância entre as responsabilidades 

administrativas dos governos subnacionais em oposição à dotação de recursos e assistência 

técnica e financeira da União, refletindo nos entes subnacionais. Isso significa, pois, que o pacto 

federativo na Constituição Federal de 1988 precisa de aprimoramento, uma vez que os estados, 

o Distrito Federal e os municípios não são dotados das mesmas capacidades de implementação 

das políticas educacionais postas. Há limites quanto a garantir o regime de colaboração entre a 

União e o Estado do Rio Grande do Norte, visto que, das ações planejadas, apenas uma parte 

foi pactuada e desta, algumas estão paralisadas, conforme averiguado na pesquisa junto à 

Assessoria Técnica de Planejamento e nas entrevistas com os técnicos da Secretaria Estadual 

de Educação, como discutido anteriormente.  

Conclui-se que a implementação do PAR apresenta avanços no planejamento 

educacional e na alocação de recursos financeiros, mas contraditoriamente baseado num 

modelo tecnocrático, rígido, focado no controle e na mensuração dos resultados que supõe uma 

rigorosa responsabilização das partes envolvidas, visto que exige o planejamento (Plano de 

Ações Articuladas/PAR) e o monitoramento num sistema e a avaliação das ações empreendidas. 

Ressalta-se que a garantia de uma educação de qualidade passa pela regulamentação do regime 

de colaboração, ou seja, pela criação de um instrumento normativo que defina os modos de 

colaboração e articulação entre os entes estados e municípios, como previsto no PNE (2014-

2024), com a criação de um Sistema Nacional de Educação para assumir a função de 

coordenador das redes de ensino, com vista à promoção da qualidade da educação como direito 

garantido instituído na Constituição Federal de 1988. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado Participante,  

 

Este é um convite para você participar do estudo “O PAR da rede estadual de educação 

do RN (2011-2014):  o regime de colaboração e a dimensão infraestrutura e recursos 

pedagógicos”. Trata-se de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida por Magnólia Margarida 

dos Santos Morais, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), orientada pela Prof.ª Dr.ª Magna França (UFRN).  

Esse estudo tem como objetivo analisar as ações do PAR (2011-2014) voltadas para a 

dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos da rede estadual de ensino do Estado do 

Rio Grande do Norte, buscando resultados de melhorias decorrentes do regime de colaboração 

entre a União e o Estado. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Como procedimento da pesquisa, será realizado entrevista semiestruturada com os 

participantes de acordo com sua disponibilidade. Para manter a autenticidade dos dados 

produzidos, as entrevistas serão gravadas e em seguida transcritas. Os dados coletados serão 

usados para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela 

decorrentes, como congressos e revistas científicas. Sua identificação não será revelada em 

nenhuma das publicações geradas e serão guardadas de forma segura.  

Este documento será impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável. Qualquer dúvida que possa ter sobre a pesquisa, você pode entrar em 

contato com pesquisadora mediante os contatos: Telefone (84) 99913-2612/ E-mail – 

magnoliamorais@gmail.com.  
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Em caso de concordância com os termos do Consentimento Livre e Esclarecido, 

solicitamos sua assinatura no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e 

nos disponibilizamos em entregar à instituição os resultados da pesquisa. 

 

___________________________________________ 

Magnólia Margarida dos Santos Morais 

Mestranda em Educação do PPGEd/CE/UFRN 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, __________________________________________________, após ter sido 

esclarecido sobre os objetivos e o modo como serão coletados os dados nessa pesquisa, 

concordo em participar do estudo, e autorizo o uso das informações para o desenvolvimento da 

dissertação e publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

 

Natal/RN, ________ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 

Participante da pesquisa 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVAS 

 

 

Pesquisa de Mestrado: O PAR da rede estadual de educação do RN (2011-2014):  o 

regime de colaboração e a dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos. 

 

Pesquisadora:  Magnólia Margarida dos Santos Morais  

Orientadora: Profa  Dra Magna França 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Questões elaboradas para a equipe da Secretaria Estadual de Educação do RN no 

âmbito da dimensão do PAR (2011-2014), Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. 

 

 

I – ELABORAÇÃO DO PAR 

 

1 – Como se deu o processo de elaboração do PAR (2011-2014) 

(  ) Cursos de capacitação 

(  ) Encontros formativos com a equipe técnica do MEC 

(  ) Palestras com a equipe da Seec 

(  ) Reuniões com a equipe da Seec 

(  ) Outros. Quais? Representantes de segmentos da escola e de classes ligadas a 

educação e da sociedade civil organizada.  

 

2. Considerando as diretrizes e legislação para o PAR (2011-2014), quais foram os 

procedimentos e decisões consideradas na elaboração do Plano sobre as condições de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos?  
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3 – Houve dificuldades na elaboração do PAR (2011-2014) em virtudes das 

mudanças do Guia Prático de Ações deste ciclo? Quais 

 

4 – Qual instrumento utilizado pela Secretaria para o diagnóstico da estrutura física e 

recursos pedagógicos (construções/reformas, mobiliário, equipamentos, transporte escolar, 

materiais didáticos) da rede estadual de educação do RN das escolas da rede estadual de ensino? 

Como se deu esse processo? 

 

II - IMPLEMENTAÇÃO  

1. Como se deu o processo de implementação das ações do PAR nas escolas da rede 

estadual?  

(  ) Reuniões;  

(  ) Encontros;  

( ) Capacitação/Curso;  

( ) Orientações descritas no manual;  

( ) Outros. Quais? 

______________________________________________________ 

 

2. Como se deu as ações de execução das ações que envolvem o apoio técnico e 

financeiro, em regime de colaboração pelo MEC/FNDE  e Estado do RN?  

( ) Integralmente  

( ) Parcialmente  

( ) Inexistente  

Por quê? Explique:  

 

III - AVALIAÇÃO  

 

1. Além dos recursos do MEC específicos do PAR (2011-2014), foram destinados 

outros recursos financeiros (planos ou programas) para melhorar as condições de infraestrutura 

física e recursos pedagógicos durante a execução do PAR? Qual o valor total investido? Quantas 

escolas foram contempladas? Quais os critérios para seleção das unidades escolares? 
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2. Quais os principais problemas na garantia da assistência técnica e financeira do 

FNDE/MEC ao Estado do Rio Grande do Norte na efetivação do regime de colaboração? 

 

3. Como você avalia o PAR (2011-2014) na melhoria das condições de infraestrutura física 

e recursos pedagógicos (construções/reformas, mobiliário, equipamentos, transporte escolar, materiais 

didáticos) da rede estadual de educação do RN? 
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ANEXO A – AÇÕES DO PDE COM FOCO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (CARÁTER 

GLOBAL E ESPECÍFICO), NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA E NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

AÇÕES DO PDE 

Educação Básica 

(caráter global) 

Educação Básica 

(caráter 

específico) 

Educação Básica 

(modalidades) 

Educação 

Superior 

Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de 

Valorização dos 

Profissionais da 

Educação (Fundeb) 

(Lei Nº 11.494, de 

20/6/2007) 

 

 

Proinfância 

(Resolução/CD/F

NDE Nº 006, de 

24 de abril de 

2007) 

 

Salas Multifuncionais 

(Portaria Normativa 

Nº 13, de 24 de abril de 

2007 e Edital Nº 01, de 

26 de abril de 2007 

Programa 

Nacional de Pós-

Doutorado (Port. 

Normativa 

Interministerial 

Nº 20, de 24/4/ 

2007 – 

Ministérios da 

Educação e da 

Ciência e 

Tecnologia) 

 

 

Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica 

(Ideb) (Decreto Nº 

6.094, de 24/4/ 2007) 

Piso do Magistério 

(Lei Nº 11.738, de 

1/7/2008) 

Provinha Brasil 

(Portaria 

Normativa 

Nº 10, de 24 de 

abril 

de 2007) 

Programa 

Acompanhamento e 

Monitoramento do 

Acesso e Permanência 

na Escola 

das Pessoas com 

Deficiência 

Beneficiárias 

do BPC/LOAS 

(Port. Interministeriais 

Nº 18, de 24/4/ 2007 e 

Nº 1, 

de 12/3/ 2008) 

Professor 

Equivalente 

(Portaria 

Normativa 

Interministerial 

Nº 

22, de 30/4/ 2007 

– 

Ministérios da 

Educação e do 

Planejamento, 

Orçamento e 

Gestão) 

Formação (Sistema 

Nacional de educação 

Superior a Distância) 

(Edital de Seleção 

UAB Nº 01/2006-

SEED/ 

MEC/2006/2007 – 

Portaria conjunta - 

Capes/ 

CNPq Nº 1, de 12/12/ 

2007) 

Transporte Escolar 

(Programa Caminho 

da Escola) (Resolução 

FNDE/CD/Nº 003, de 

28/3/ 2007) 

Dinheiro na 

Escola 

(Resolução FNDE 

Nº 

9, de 24 de abril 

de 

2007) 

Educação Profissional 

(Decreto Nº 6.095, de 

24/4/ 2007 e Edital 

de Seleção Nº 

01/2007 

-SEED/SETEC/MEC) 

Ampliação do 

acesso 

à Educação 

Superior 

Programa de 

Apoio 

à Reestruturação 

e Expansão das 

Universidades 

Federais 

– REUNI 

(Decreto Nº 

6.096, de 

 

Programa Luz para 

Todos 
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24/4/ 2007) 

Programa Saúde nas 

Escolas 

(Decreto Nº 6.286, de 

5/12/ 2007) 

 

Gosto de Ler 

Novos Concursos 

Públicos 

(Portarias Nº 122 e 

123, de 24 de abril 

de 2007 – Ministério 

do Planejamento, 

Orçamento e Gestão) 

Programa Incluir: 

acessibilidade 

na Educação 

Superior 

(Portaria 

Normativa 

Nº 14, de 24/4/ 

2007, 

Editais Nº 03, de 

26 

de abril de 2007 

e Nº 

04/2008) 

Projeto Olhar Brasil 

(Portaria Normativa 

Interministerial Nº 15, 

de 

24/4/ 2007, alterada 

pela Portaria 

Normativa 

Interministerial Nº 

140, de 23/01/ 2008) 

Guia de Tecnologias 

(Edital de pré-

qualificação de 

tecnologias 

educacionais que 

promovam a 

qualidade 

da educação básica, 

D.O.U. Nº 81, de 

27/4/ 

2007, Seção 3, página 

57. Edital de 30/7/ 

2007. Aviso de 

Chamamento Público 

MEC/ SEB Nº 

1/2008) 

Biblioteca na 

Escola 

(Resoluções 

FNDE 

Nº 002, 004 e 

005, de 

03 de abril de 

2007, 

e Nº 18, de 24 de 

abril de 2007. 

Edital 

PNLA 2008. 

Edital 

PNBE 2008. 

Portaria 

Normativa Nº 9, 

de 24 

de abril de 2007) 

Cidades-Polo (Escolas 

técnicas e 

profissionais) 

(Chamada Pública 

MEC/ 

SETEC, Nº 001/2007 

Programa de 

Consolidação 

das Licenciaturas 

(Prodocência) 

(Editais Nº 

11/2006 e 

05/2007) 

Censo pela Internet 

(Sistema Educacenso) 

(Portaria Nº 46, de 

27/4/ 2007 – Inep) 

Programa Mais 

Educação 

(Portaria Normativa 

Interministerial Nº 17 

e Nº 

19, de 2/4/ 2007) 

Coleção Educadores PDE Escola 

(Portaria 

Normativa 

Nº 27, de 21 de 

junho 

de 2007) 

Programa Brasil 

Alfabetizado 

(Decreto Nº 6.093, de 

24 de abril de 2007. 

Resoluções/ 

FNDE/CD Nº 12, 13 e 

18, de 24 de abril de 

2007) 

Nova Capes 

(Lei Nº 11.502, 

de 

11/7/2007) 

Inclusão Digital 

Produção de 

Conteúdos 

Educacionais Digitais 

Multimídia 

FIES 

(Lei Nº 11.552, 

de 

19/11/2007 
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(Edital de Seleção Nº 

1/2007- Ministério 

da Ciência e 

Tecnologia e 

Ministério da 

Educação) 

Iniciação à 

docência 

Incentivo à 

pesquisa 

(Lei Nº 11.487, 

de 15 de 

junho de 2007). Município Livre do 

Analfabetismo 

Formação da saúde: 

PET Saúde 

Concurso Literatura 

para Todos 
Fonte: Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/default.html>. 

Acesso em: 10 de junho de 2018.  
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ANEXO B – 28 DIRETRIZES DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS 

PELA EDUCAÇÃO 

 

I. Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir. 

 

II. Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 

exame periódico específico. 

III. Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do 

seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente. 

IV. Combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como 

aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial. 

V. Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência do 

educando e sua superação. 

VI. Matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência. 

VII. Ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola 

para além da jornada regular. 

VIII. Valorizar a formação ética, artística e a educação física. 

IX. Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. 

X. Promover a educação infantil. 

XI. Manter programa de alfabetização de jovens e adultos. 

XII. Instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada 

de profissionais da educação. 

XIII. Implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho. 

XIV. Valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente 

no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e 

trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional. 

XV. Dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após 

avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local. 

XVI. Envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político-pedagógico, 

respeitadas as especificidades de cada escola. 
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XVII. Incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as 

dificuldades enfrentadas pelo professor. 

XVIII. Fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação exoneração de 

diretor de escola. 

XIX. Divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB -, referido no art. 3º. 

XX. Acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as 

políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de 

continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas. 

XXI. Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social. 

XXII. Promover a gestão participativa na rede de ensino. 

XXIII. Elaborar plano de educação e instalar o Conselho de Educação, quando inexistentes. 

XXIV. Integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, 

assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando 

com sua escola. 

XXV. Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com 

as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das 

ações e consecução das metas do compromisso. 

XXVI. Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e 

equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar. 

XXVII. Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura 

da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas. 

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 

 


