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RESUMO 

Esta pesquisa é uma análise do processo de elaboração e acompanhamento das 

ações/subações do Plano de Ações Articuladas – PAR do município de Riachuelo/RN. O 

objetivo é perceber quais as contribuições do PAR (2011-2014) para as condições de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos das escolas pertencentes à rede municipal de 

educação compreendendo seus avanços e limites como instrumento de planejamento 

educacional sistêmico e que condiciona as transferências voluntárias da União para os estados 

e municípios. Tendo em vista as condições deficitárias de infraestrutura física da grande 

maioria das escolas brasileiras é preciso entender o que o PAR propõe e como se efetiva 

enquanto ação de Estado que visa à melhoria da qualidade da educação pública. Para tanto, 

este estudo considera o método dialético de análise na compreensão das mediações e 

contradições que permeiam o processo de elaboração e implementação do PAR, processo 

influenciado pelo enredamento conjuntural – econômico, político e social – característico do 

desenvolvimento das políticas educacionais na sociedade capitalista. No tocante a 

metodologia utilizada, empregamos os instrumentos da revisão bibliográfica, levantamento 

documental, consulta aos dados do INEP e FNDE, e entrevista semiestruturada com técnicos 

que fizeram parte da elaboração do PAR (2011-2014) do município de Riachuelo/RN. Os 

resultados demonstram que o PAR é um instrumento importante de planejamento educacional 

a ser utilizado pela Rede Municipal de Educação, pois cria uma circunstância oportuna para 

que o ente federado programe suas ações de melhoria da Educação Básica. No entanto, o 

planejamento local encontra seus limites devido à rigidez do próprio PAR que impõe ao 

município o papel de apenas pontuar indicadores. Na prática, a equipe local demonstrou 

dificuldades para compreender a partilha de responsabilidades aferidas do Decreto 6.094/2007 

que cria o PAR, e assim como no momento da elaboração, em alguns momentos o município 

de Riachuelo/RN manteve-se passivo, agindo apenas quando as ações tinha como resultado os 

repasses do FNDE. Assim, algumas ações/subações de responsabilidade do município foram 

proteladas e a maioria não chegou a ser efetivada. Os dados sistematizados apontam que, no 

período 2011 a 2014, os repasses do FNDE ao município foram de R$ 1.101.645,067, apesar 

do valor, ainda assim foram insuficientes para garantir o direito de todos os estudantes a uma 

escola igualmente estruturada. Além disso, R$ 53.314,18 que seriam para compra de 

aparelhos de ar condicionados para as escolas de ensino fundamental e que foram repassados 

em 2012, até 2016 ainda não tinham sido utilizados, devido trâmites burocráticos. 

Teoricamente o PAR (2011-2014) busca preencher, entre outras lacunas, as deficientes 

referentes às condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos que colocam as escolas 

em condições de desigualdades, no entanto, conclui-se que devido às poucas ações e subações 

efetivadas no município de Riachuelo/RN, o PAR (2011-2014) é uma daquelas cartas de 

intenções que ao chegar ao contexto micro não se consolida. O despreparo técnico e 

financeiro dos pequenos municípios, a má administração dos recursos recebidos, a 

burocratização para acesso aos repasses voluntários, são alguns dos limites encontrados no 

PAR 2011-2014. 

 

Palavras-chave: PAR; Infraestrutura e Recursos Pedagógicos; Qualidade da Educação. 
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ABSTRACT 

 

This research is an analysis of the elaboration process and follow - up of actions/sub - actions 

of the Articulated Actions Plan - PAR of the municipality of Riachuelo/RN. The aim is 

understand the contributions of the PAR (2011-2014) to the conditions of physical 

infrastructure and pedagogical resources of the schools belonging to the municipal education 

network, understanding its advances and limits as an instrument of systemic educational 

planning and that conditions the voluntary transfers of the Union for states and municipalities. 

In view of the deficit physical infrastructure conditions of the vast majority of Brazilian 

schools, it is necessary to understand what PAR proposes and how it is effective as a State 

action aimed at improving the quality of public education. In order to do so, this study 

considers the dialectical method of analysis in the understanding of the mediations and 

contradictions that permeate the process of elaboration and implementation of PAR, a process 

influenced by the conjunctural entanglement - economic, political and social characteristic of 

the development of educational policies in capitalist society. Regarding the methodology 

used, we utilized as instruments bibliographical revision, documentary survey, consultation 

data from INEP and FNDE, and semi-structured interviews with technicians who were part of 

the preparation of PAR (2011-2014) of the municipality of Riachuelo/RN. The results 

demonstrate that PAR is an important educational planning tool to be used by the Municipal 

Education Network, as it creates a timely circumstance for the federated entity to program its 

actions for the improvement of Basic Education. However, local planning finds its limits due 

to the rigidity of PAR itself, which imposes on the municipality the role of only punctuating 

indicators. In practice, the local team demonstrated difficulties in understanding the shared 

responsibility of the Decree 6.094/2007 that creates PAR, and just as at the time of 

preparation, in some moments the municipality of Riachuelo/RN remained passive, acting 

only when the shares resulted in the onlending of the FNDE. Thus, some actions/sub-

responsibilities of the municipality were delayed and most did not come to fruition. The 

systematized data indicate that, in the period from 2011 to 2014, FNDE transfers to the 

municipality were R $ 1,101,645,067, despite their value, they were still insufficient to 

guarantee the right of all students to an equally structured school. In addition, R $ 53,314.18 

that would be for the purchase of air conditioners for elementary schools and that were passed 

through in 2012, until 2016 had not yet been used due to bureaucratic procedures. 

Theoretically, PAR (2011-2014) seeks to fill, among other shortcomings, the deficits related 

to the conditions of physical infrastructure and pedagogical resources that put the schools in 

conditions of inequalities, however, it is concluded that due to the few actions and sub- 

municipality of Riachuelo/RN, PAR (2011-2014) is one good intent that, when arriving at the 

micro context, does not consolidate. The technical and financial unpreparedness of the small 

municipalities, the mismanagement of the resources received, and the bureaucratization for 

access to voluntary transfers, are some of the limits found in the PAR 2011-2014. 

Keywords: PAR; Infrastructure and Pedagogical Resources; Quality of Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas de expansão do acesso à educação pública brasileira implementadas ao 

longo do século XX e instituídas mediante a pressão da sociedade civil organizada, das 

orientações de organismos internacionais e das necessidades de reestruturação do mercado, 

possibilitaram que as classes populares, em sua diversidade cultural, social e econômica 

chegassem à escola. Assim, homens e mulheres, meninos e meninas, negros, pobres, 

indígenas, quilombolas, filhos e filhas de trabalhadores, antes excluídos do sistema educativo, 

aos poucos ocuparam seu lugar nas cadeiras da escola pública.  

A essas pessoas abriram-se as portas da educação, mas, infelizmente, o de uma 

educação deficitária, pois de acordo com Mendonça (2000) 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” (MENDONÇA, 2000, p. 58). 

Um dos fortes motivos para o sucateamento da escola pública está na falta de 

comprometimento estatal para com a educação. Uma rápida análise das Constituições 

brasileiras (Constituição Federal – CF de 1934, de 1937, de 1946 e de 1967) revelam avanços 

e recuos através de promulgações e revogações de artigos que instituíram ou facultaram a 

responsabilidade do Estado para com a educação, e que, somadas a períodos de centralização 

do poder, a exemplo do Estado Novo (1937-1946) e da ditadura civil militar (1964-1985), 

impuseram enormes obstáculos ao fortalecimento de uma educação laica, gratuita, obrigatória 

e com recursos condizentes as suas necessidades. 

No fim do século XX, a Constituição Federal – CF de 1988 serviu de alicerce para a 

continuidade do processo de democratização do acesso à escola ao instituir em seu artigo 205 

a educação enquanto direito de todos e dever do Estado e da família, porém, mais uma vez, 

um contexto antagônico e de pouco comprometimento estatal para com as políticas sociais 

tratou de entregar a educação a iniciativas isoladas, fragmentadas e produtoras de ainda mais 

desigualdades. O auge das políticas econômicas neoliberais durante a década de 1990 

contrariou a necessidade de intervenção estatal, reduziu ao máximo a sua interferência nas 

políticas sociais e direcionou a educação bem menos do que necessitava. Resultado, a 

educação brasileira chega ao século XXI com uma lacuna imensa no que concerne a sua 

qualidade. 

Saviani (2013) menciona que a resistência do investimento em educação contribuiu 

para que o Brasil chegasse ao fim do século XX  
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[...] sem resolver um problema que os principais países, inclusive nossos 

vizinhos Argentina, Chile e Uruguai, resolveram na virada do século XIX 

para o XX: a universalização do ensino fundamental, com a consequente 

erradicação do analfabetismo (SAVIANI, 2013, p. 753).  

 

A exemplo do que fora mencionado por Saviani (2013), em 2001 o Observatório do 

Plano Nacional de Educação – O PNE – constatou que 12,4% da população entre 15 anos ou 

mais eram analfabeta, em valores absolutos somava-se mais de 15 milhões de pessoas. Em 

2007, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, esse índice reduziu 

para 10,8% porém ao observá-lo por regiões percebeu-se que a região Nordeste superava 

negativamente a média nacional chegando a um percentual de 20%. As regiões Norte, 

Sudeste, Sul e Centro Oeste pontuavam respectivamente com 10,8%, 5,8%, 5,5% e 8%. 

 Portanto, se é possível afirmar que as classes populares conseguiram chegar à escola 

através das políticas de expansão do acesso, também é verdade que muitos grupos 

continuaram a margem das ações do poder público, uma vez que grande parte continuou sem 

acesso a um direito básico, ler e escrever. A liderança da região Nordeste neste quesito 

evidencia as lacunas educacionais históricas que essa região tem enfrentado e que pela falta 

de intervenção Estatal mais efetiva se destaca com relação às demais regiões. 

No que se refere ao ensino fundamental, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e estatística – IBGE, em 2001, a taxa líquida
1
 de escolarização do ensino fundamental era de 

93%, a distorção idade- série era de 39,1%, a taxa de aprovação de 78,9%, a taxa de 

reprovação de 11% e de abandono de 9,6%. Em 2007, a mesma fonte revela que a taxa de 

matrículas sobe para 94,6%, a distorção reduz para 27,7%, a aprovação melhora sendo 

elevada para 83,1%, a reprovação sobe para 12,1% e o abandono diminui para 4,8%.   

Apesar da taxa de matrícula no ensino fundamental ter se mostrada positiva entre 

2001 e 2007, percebe-se que a distorção idade-série e a taxa de reprovação continuam 

expressivas, uma vez que representa um quantitativo significativo de jovens que continuam 

enfrentando dificuldades em concluir essa etapa na idade adequada.
2
 Em 2007, por exemplo, 

“de 82% dos jovens de 15 a 17 anos [que] estavam na escola, [...] 44% não haviam concluído 

o ensino fundamental e apenas 48% deles cursavam o ensino médio” (IPEA, 2008, p.12).  

A realidade da educação pública no Brasil, mesmo após a quase universalização do 

ensino fundamental faz emergir preocupações. Os obstáculos impostos para a continuidade de 

escolarização podem resultar em abandono escolar, em formação de cada vez mais turmas de 

                                                      
1
 A taxa líquida corresponde ao percentual de crianças e adolescentes, entre 7 e 14 anos, matriculados na escola. 

2
 A idade considerada adequada para concluir o ensino fundamental é de 14 anos. 
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Educação de Jovens e Adultos e/ou em estudantes que são empurrados para o ensino médio 

sem os conhecimentos básicos necessários. Mais que isso, diante de uma sociedade 

extremamente mutável e tecnológica, conhecida como sociedade da informação, que exige 

capacidades linguísticas e cognitivas específicas à compreensão crítica da realidade, a má 

qualidade do processo educacional pode resultar em exclusões de cunho político, econômico 

e/ou social. 

Neste sentido, é que o objeto desta pesquisa se estrutura, compreendendo que a 

qualidade educacional depende de inúmeros fatores, que podem impactar na vida social dos 

indivíduos. Defendemos a qualidade também como uma premissa para a garantia do direito a 

educação. Por este motivo é imprescindível perceber que investimentos têm sido direcionados 

a melhoria da qualidade da educação pública, bem como analisar a sua efetividade. 

Antes, porém, vale salientar que qualidade é um termo de caráter polissêmico e 

justamente por isso, segundo Sales e Passos (2008), a sua definição que pode ser múltipla 

“impede o estabelecimento de parâmetros norteadores para alocação de recursos.” (SALES; 

PASSOS, 2008, p. 293) não sendo suficiente a sua menção na letra da Lei, uma vez que se faz 

imprescindível identificar que conceito de qualidade se defende. 

A CF de 1988 institui em seu artigo 206 os princípios básicos da educação e entre 

eles “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...]” e “VII - garantia 

de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(1996) no seu artigo 4º, inciso IX, estabelece que os padrões mínimos de qualidade são 

“definidos como a variedade e quantidades mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996). Estes insumos, 

porém, são inúmeros e caminham entre diferentes dimensões educacionais que podem ser 

desde os aspectos pedagógicos aos financeiros. 

Para Schneider (2012) “a qualidade em si é o fim da educação e, portanto, difícil de 

perceber e medir, mas entende-se que existem elementos que são meios para se alcançá-la 

[...]” (SCHNEIDER, 2012, p. 26). Estes elementos ou insumos, na compreensão de Chirinéa e 

Brandão (2015) “é o investimento massivo na qualidade da formação dos professores (inicial 

e continuada), melhoria nas condições de trabalho, salários dignos e infraestrutura adequada a 

excelência dos processos educativos” (CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015, p. 467). Portanto, uma 

educação de qualidade não se limita em compreender a escola apenas como a existência de 

professores e estudantes, mas considera os recursos dispostos para o processo de ensino 

aprendizagem e os inclui como parte da obrigação do Estado em garantir o direito a educação. 
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Tendo em vista o contexto preocupante no que se refere à garantia de insumos 

indispensáveis ao bom funcionamento das escolas públicas brasileiras, em 2007, o Decreto 

6.094, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, conclamou os entes federados a 

se comprometerem em implementar vinte e oito diretrizes, que segundo o próprio Decreto 

objetiva a melhoria da qualidade da educação básica. 

Entre essas diretrizes/metas está o combate à evasão e repetência, alfabetização de 

crianças até no máximo os oito anos de idade, promoção da educação infantil, manutenção 

dos programas de educação de jovens e adultos, garantia do acesso e da permanência das 

pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, 

garantia da aprendizagem apontada via resultados concretos e ampliação da jornada regular na 

escola.  

A adesão ao Compromisso, segundo o artigo 8º do Decreto é o que passa nortear “o 

apoio suplementar e voluntário da União às redes públicas de educação básica dos 

Municípios, Distrito Federal e Estados” (BRASIL, 2007) que ficam obrigados a elaborarem 

um Plano de Ações Articuladas – PAR, implementarem as diretrizes do Compromisso e 

serem avaliados periodicamente pelo Ministério da Educação – MEC.  

De acordo com o Compromisso, artigo 9º, “O PAR é o conjunto articulado de ações, 

apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das 

metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes” (BRASIL, 2007) e está dividido 

em quatro dimensões: 1. Gestão Educacional; 2. Formação de Professores; 3. Práticas 

Pedagógicas e Avaliação e 4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos que por sua vez se 

desdobram em áreas e indicadores que visam, de acordo com a situação diagnóstica do 

sistema de ensino, ações com direcionamento de recursos. 

O artigo 3º do Decreto 6.094/2007 estabelece que para constatar se as metas/ 

diretrizes do Compromisso estão sendo alcançadas e se consequentemente a qualidade da 

educação está melhorando, será observado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB, “calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB” (BRASIL, 2007). 

Neste sentido, a qualidade educacional ganha um aspecto objetivo passando a ser 

mensurado estatisticamente. Para o MEC mesmo que apenas dois itens (fluxo + aprendizado 

em Língua Portuguesa e Matemática) sejam considerados, é possível afirmar ou não se a 

educação caminha bem. No tocante a nossa pesquisa pressupõe-se que para se alcançar a 

qualidade é imprescindível que o Estado garanta os insumos necessários ao bom 
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funcionamento de todas as escolas com a consequente permanência e continuidade com 

sucesso dos estudantes no sistema educacional. O bom desempenho dos estudantes em testes 

padronizados como a prova Brasil dependerá de toda a estrutura dispostas para que 

profissionais, estudantes e comunidade escolar sintam-se parte do processo de ensino 

aprendizagem.  

Tendo em vista que o PAR é alçado à condição básica da transferência de recursos 

aos entes federados com o objetivo de somar esforços para a melhoria da qualidade 

educacional, que adquiriu um aspecto de continuidade ao chegar a seu terceiro ciclo (1º: 

2007-2011, 2º: 2011-2014 e 3º: 2016 -2019) e que é um instrumento direito de transferência 

de recursos da União para os municípios, há a necessidade de compreender a sua dinâmica. 

Esta pesquisa se propõe a analisar em um contexto micro a efetividade deste programa, que 

devido às dimensões que pretende abarcar enquanto um instrumento de planejamento 

educacional sistêmico fomenta a necessidade de reflexão. 

Pesquisar especificamente acerca do PAR é um interesse que surge a partir do 

vínculo como bolsista de iniciação científica no projeto em rede Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas: um estudo em municípios do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais no 

período de 2007 a 2012, inserido do Observatório de Educação – OBEDUC, em parceria com 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, Universidade Federal do Pará – UFPA e financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES durante os anos de 2013 a 2015 

enquanto discente de graduação em Pedagogia. 

O Projeto supracitado elencou como lócus da pesquisa no Rio Grande do Norte – RN 

os municípios de Acari, Mossoró, Natal, Riachuelo e São José do Campestre. Nesta 

dissertação optou-se por elencar o município de Riachuelo e por delimitar o estudo para o 

segundo ciclo do Plano, 2011-2014 observando sempre que necessário, os dados já coletados 

pelo projeto Avaliação do Plano de Ações Articuladas: um estudo em municípios do Rio 

Grande do Norte, Pará e Minas Gerais no período de 2007 a 2012 com relação ao período de 

2007-2011. 

Riachuelo foi um dos municípios considerados prioritários pela Resolução do 

Conselho Deliberativo – CD do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

nº 29/2007 em receber recursos financeiros do Ministério da Educação – MEC devido o 

desempenho do município apresentado nos dados educacionais.  

A tentativa enquanto município prioritário era a de reverter seu IDEB que em 2007 

(1º ciclo do PAR) era de 2.3 nos anos iniciais do ensino fundamental e 2.2 nos anos finais, 
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ambos abaixo da média estadual que na mesma ordem correspondia a 3.4 e 3.1 e também da 

média nacional que era de respectivamente 4.2 e 3.8.  

Em 2009, anterior à vigência do segundo ciclo do PAR (2011-2014), o IDEB do 

município de Riachuelo apresentou 3.2 nos anos iniciais e 2.3 nos anos finais, na mesma 

ordem a média estadual era de 3.9 e 3.3 e a nível nacional 4.6 e 4.0 respectivamente, que 

apesar de demonstrar uma evolução continuou abaixo da média estadual e nacional. 

A situação do município de Riachuelo/RN não é uma exceção, há de se considerar 

que de modo geral o processo de municipalização do ensino, ocorrido principalmente nas 

últimas décadas no século XX, atribuiu à educação uma responsabilidade aquém de suas 

condições técnicas, pedagógicas e financeiras e deste modo a de se refletir até que ponto o 

PAR pode ser positivo com um instrumento de planejamento que promete transferir recursos 

aos municípios. 

Entendendo o quão complexo seria analisar todas as dimensões do PAR, esta 

pesquisa se debruçará sobre a dimensão quatro, Infraestrutura física e recursos pedagógicos, 

objetivando perceber que insumos são considerados indispensáveis nesta dimensão e qual a 

sua efetividade. Para tanto, formulou-se a questão de partida: O PAR (2011-2014) 

demonstrou efetividade para a melhoria das condições estruturais e materiais das escolas 

municipais de Riachuelo/RN? 

Outras questões foram elaboradas para nortear o desenvolvimento da pesquisa: 

 Quais as condições estruturais e materiais das escolas municipais 

apresentadas no período anterior ao PAR (2011-2014)? 

 Como se deu o processo de planejamento das ações no âmbito municipal? 

 O município apresentou ações para a melhoria das condições estruturais e 

materiais a partir do PAR 2011-2014? Se sim, quais? 

 O município reclamou ações não efetivadas no âmbito do PAR 2011-2014? 

Quais os principais obstáculos? 

 Qual avaliação pode ser feita a partir dos dados do censo escolar referente às 

condições estruturais e materiais das escolas e o IDEB do município?  

O objetivo geral da pesquisa é analisar a efetividade do Plano de Ações Articuladas – 

PAR (2011-2014) no que confere as condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos 

das escolas municipais de Riachuelo/RN. 

Neste sentido, os objetivos específicos elencados foram: 



20 

 

 Diagnosticar as condições estruturais e materiais anteriores ao PAR 2011-

2014. 

 Perceber como se deu o processo de planejamento e escolha das ações pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC para o período 2011-

2014. 

 Identificar os recursos advindos do Ministério da Educação – MEC para a 

prefeitura municipal ou escolas municipais de Riachuelo/RN. 

 Avaliar se os recursos advindos no segundo período do PAR, 2011-2014, 

atenderam a necessidade de melhoria do município no tocante as condições 

estruturais e materiais. 

Visando alcançar os objetivos supracitados essa pesquisa se norteará pelo método 

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 e 

MARCONI, 2003, p.100), em constante movimento.  

Segundo Konder (2008), na acepção moderna dialética significa “[...] o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação” (KONDER, 2008, p.8).  

Pires (1997) considera que 

 

O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a 

realidade é possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o 

que dela é essencial. Neste caminho lógico, movimentar o pensamento 

significa refletir sobre a realidade partindo do empírico (a realidade dada, o 

real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira vista) e, por 

meio de abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria), chegar ao 

concreto: compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, 

objeto síntese de múltiplas determinações, concreto pensado. Assim, a 

diferença entre o empírico (real aparente) e o concreto (real pensado) são as 

abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais completa a realidade 

observada [...] (PIRES, 1997, p. 87). 

 

Neste sentido, analisar as condições estruturais e materiais das escolas municipais de 

Riachuelo a partir de um programa, o Plano de Ações Articuladas – PAR, exige perceber o 

processo de implementação sobre dois pontos de vista: 1. A necessidade de injeção de 

recursos que visem à melhoria das condições estruturais e materiais das escolas públicas a 

partir de um planejamento sistêmico; 2. O PAR enquanto um instrumento que permite a 

regulação por parte da União e obriga os entes federados a cumprirem uma agenda pensada 

mais uma vez de cima para baixo.  
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Esta é uma contradição inerente ao Plano de Ações Articuladas e que ao longo da 

reflexão acerca do contexto social, político e econômico, da revisão das literaturas, das leis, 

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

desenvolverá buscando compreender o fenômeno para além da aparência. 

Quanto às técnicas e procedimentos utilizou-se da revisão bibliográfica, da análise 

documental, da aplicação de entrevista semiestruturada e da consulta aos dados educacionais 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

A revisão bibliográfica foi realizada na busca de artigos, teses e dissertações que 

tratassem do tema infraestrutura escolar e/ou Plano de Ações Articuladas de modo a entender 

o que há de produção na área, para que reflexões apontam e como utilizar destas reflexões 

como subsídio para a compreensão do objeto. Conforme Lima e Mioto (2007): “O método 

dialético [...] Traz como necessidade a revisão crítica dos conceitos já existentes a fim de que 

sejam incorporados ou superados criticamente pelo pesquisador” (LIMA; MIOTO, 2007. p. 

40) e deste modo a revisão bibliográfica se constitui como procedimento básico. 

A análise documental foi realizada principalmente no que se referem aos documentos 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC durante a elaboração 

do Plano de Ações Articuladas, além da consulta ao guia de elaboração do PAR, foi solicitado 

e analisado o PAR do município de Riachuelo/RN para o período de 2011-2014 e de 2007-

2011, bem como extratos de recebimentos de recursos do FNDE.  

Para Lüdke e André (2014): “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” (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 45). 

A entrevista semiestruturada foi um procedimento escolhido devido a sua “grande 

vantagem com relação a outras técnicas, é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação desejada [...] pode permitir o aprofundamento de pontos levantados por outras 

técnicas de coletas [...]” (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 39). Realizou-se no âmbito da pesquisa 

uma entrevista com duas pessoas que fizeram parte do processo de elaboração e 

implementação do PAR 2011-2014 (entrevistado 1 e entrevistado 2) no município de 

Riachuelo e para elaboração do roteiro considerou-se as áreas e indicadores do PAR na 

dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

Ainda de acordo com Lüdke e André (2014): “Não é possível aceitar plena e 

simplesmente o discurso verbalizado como expressão da verdade [...] É preciso analisar e 
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interpretar [...] e depois confrontá-lo com outras informações da pesquisa” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 43), por este motivo a consulta aos dados estatísticos do INEP e do FNDE 

tiveram sua importância. Não é que os dados quantitativos se sobreponham aos qualitativos, 

pelo contrário “as duas dimensões [...] se inter-relacionam como duas faces do real num 

movimento cumulativo, transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma sem 

a outra, nem uma separada da outra” (GAMBOA 1995 apud MARQUES, 1997, p. 23). 

Por fim, pesquisar acerca das condições estruturais e materiais das escolas, de forma 

mais específica no âmbito do PAR 2011-2014, se faz justificável uma vez que os dados 

educacionais apontam para a necessidade de melhorias urgentes que mesmo que esta não seja 

a única dimensão a ser mensurada quando se fala em qualidade da educação, não se pode 

negar o impacto das condições materiais escolares sobre o desenvolvimento e comportamento 

de estudantes, profissionais de educação e comunidade escolar.  

Neste estudo não se busca compreender os aspectos subjetivos da infraestrutura 

escolas sobre os sujeitos, isto seria complexo, mas de defender a sua melhoria enquanto 

direito de quem estuda, de quem trabalha, de quem está inserido no sistema educacional. 

Apesar desta possibilidade, Sátiro e Soares (2007) alertam que “[...] o esforço para 

compreender as condições sob as quais nossas crianças estudam tem sido esporádico e 

insuficiente” (SÁTIRO; SOARES, 2007, p. 7) o que denota poucos estudos no que concerne a 

infraestrutura das escolas brasileiras, mesmo que os dados como os do Censo Escolar quanto 

a esses aspectos sejam os mais variáveis e detalháveis possíveis (SÁTIRO; SOARES, 2007). 

Portanto, é necessário conhecer as condições estruturais e materiais, entender as contradições 

que trouxeram a educação pública a péssimas condições e apontar novos caminhos. 

A estrutura do trabalho contemplará, além desta introdução e das considerações 

finais, três sessões: A primeira objetiva apresentar o avanço da CF de 1988 com relação à 

garantia do direito a educação e das prerrogativas do dever do Estado, os entraves do contexto 

histórico em possibilitar a transubstanciação do que foi garantido na letra da lei e o desafio 

histórico de se investir em uma educação de qualidade para além do acesso.  

Na segunda sessão se discutirá acerca das condições de infraestrutura física e 

recursos pedagógicos como um dos aspectos mensurados como fundamentais para a garantia 

do padrão de qualidade a partir da reflexão quanto a sua influência para as relações de ensino 

aprendizagem atentando-se para o programa do PAR como um plano que vislumbra, entre 

outros aspectos, garantir a efetivação de ações e subações que contribuam para a melhoria das 

condições estruturais e materiais das escolas públicas. Por último, na terceira sessão, se 

analisará as contribuições do PAR para as condições estruturais e materiais das escolas 

públicas municipais de Riachuelo/RN. 
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2 DO DIREITO A EDUCAÇÃO À DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO 

 

Analisando as Constituições Federativas do Brasil é possível constatar que desde 

1824, ainda no Brasil Império, que a educação é citada em seus textos como um direito, 

porém um direito que inicialmente se constitui como privilégio de poucos, da elite do século 

XIX. A partir de então, a institucionalização da educação segue o caminho de avanços e 

recuos até a sua ampliação a todos e todas na CF de 1988. Essa garantia jurídica, no entanto, 

assim como nos diversos períodos da história da educação no Brasil, não foi suficiente. 

A educação pública encontra no contexto político e econômico os obstáculos à 

qualidade e assim, mesmo diante da expansão do acesso ocorrido ao longo do século XX, 

continua excluindo as classes trabalhadoras de oportunidades que poderiam conduzi-los a 

inserção social, política e econômica. Conforme os Pioneiros da Educação Nova (1932)  

 

Não há sistema escolar cuja unidade e eficácia não estejam constantemente 

ameaçadas, senão reduzidas e anuladas, quando o Estado não o soube ou não 

o quis acautelar contra o assalto de poderes estranhos, capazes de impor à 

educação fins inteiramente contrários aos fins gerais que assinala a natureza 

em suas funções biológicas (AZEVEDO, et al., 2006, p. 194). 

Essas forças estranhas tomaram posse do sistema escolar gerando deficiências que 

repercutiram para resultados insatisfatórios a escolarização das classes populares. Uma 

educação deficitária, desigual e imersa em um contexto de forças que dificultam a superação 

das dicotomias existentes. Neste capítulo busca-se perceber que forças foram essas que 

marcaram os períodos de institucionalização da educação pública como direito e que efeitos 

produziram a educação popular mesmo após a Carta Magna de 1988. 

2.1 OS PRECEITOS JURÍDICOS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 tratou de instituir a educação enquanto um direito 

social público subjetivo e de resguardá-lo a tutela do Estado. De acordo com Cury (2008): 

“Este reconhecimento positivado, dentro de um Estado Democrático de Direito, tem atrás de 

si um longo caminho percorrido [...]” (CURY, 2008, p. 295) que se inicia desde as primeiras 

experiências em educação. No caso brasileiro, esse caminho começa a ser delineado a partir 

da educação jesuítica
3
, passando pelas reformas Pombalinas

4
 ainda do período colonial, 

                                                      
3
 A Companhia de Jesus chega ao Brasil em 1549 e inicia uma educação religiosa, que dura mais de 200 anos. 

Inicialmente catequisam os povos indígenas e depois abrangem a educação religiosa na criação de cursos 

particulares para as elites. 
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depois durante o império com a instrução da elite até chegar aos dias atuais com a sua 

ampliação a todos e todas, em um processo de conquista, negação e reconquista de direitos. 

Considerando a historicidade do direito a educação e compreendendo-a como um 

processo marcado por transformações políticas e econômicas é que se busca perceber como as 

Constituições do Brasil, desde o período imperial, tratam o tema e quais as consequências, 

destes marcos jurídicos em cada período.  

 

2.1.1 A constituição de 1824, a primeira do Brasil, única do império 
 

A primeira Constituição do Brasil, denominada Constituição Política do Império do 

Brasil, promulgada em 25 de março de 1824 tratou de referenciar a educação em dois incisos 

do seu artigo 179 que estabelece a inviolabilidade dos direitos civis e políticos de todos os 

cidadãos. O inciso XXXII, instituiu a instrução primária gratuita a todos os cidadãos e o 

inciso XXXIII a responsabilidade do Império em garantir colégios e universidades onde o 

ensino dos elementos básicos das ciências, belas artes e letras fossem realizados (BRASIL, 

1824). Para Vieira (2007) “a presença desses dois únicos dispositivos sobre o tema no texto 

de 1824 é um indicador da pequena preocupação suscitada pela matéria educativa naquele 

momento político” (VIEIRA, 2007, p. 294). 

Posteriormente, com a Lei de 15 de outubro de 1827, “um documento legal que ficou 

conhecido como lei das escolas de primeiras letras” (SAVIANI, 2013, p.748) estabeleceu a 

criação de “escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 

Império” (BRASIL, 1827) bem como, entre outras determinações, os conteúdos a serem 

lecionados. Segundo o artigo 6º da Lei, os professores deveriam ensinar a 

 
[...] ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, 

decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 

gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da 

religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História 

do Brasil (BRASIL, 1827). 

 

Embora a educação supracitada seja uma responsabilidade do Estado Monárquico 

percebe-se a religiosidade como um conteúdo a ser lecionado devido à forte herança da 

educação jesuítica e da presença da igreja católica. Ainda segundo a Lei de 15 de outubro de 

1827, as escolas de meninas também seriam criadas caso os conselhos julgassem necessário, 

                                                                                                                                                                      
4
 Em 1759 o Marquês de Pombal inicia uma reforma em Portugal e em suas colônias e expulsa os jesuítas dos 

seus territórios, a educação no Brasil passa a ser responsabilidade estatal. 



25 

 

porém a essas meninas não cabia aprender as noções gerais de geometria e tão pouco as 

noções de aritmética além das quatro operações. Deveria, além dos demais conteúdos, 

segundo o artigo 12, aprender com as mestras “as prendas que servem a economia doméstica” 

(BRASIL, 1827).   

Percebe-se a partir da lei das escolas de primeiras letras que meninos e meninas 

possuem papéis pré-determinados e que os conhecimentos inerentes ao desempenho de cada 

um passam a ser parte do currículo escolar. Meninos deveriam ter desenvoltura para a 

matemática, pois seriam os futuros administradores financeiros das famílias e as meninas se 

tornariam as mulheres que cuidariam da casa e dos filhos, uma relação extremamente 

patriarcal. 

Apesar de a escola tornar-se um instrumento para a diferenciação de papéis na 

sociedade monárquica, de acordo com Saviani (2013) a lei supracitada “permaneceu letra 

morta” (SAVIANI, 2013, p. 748), pois o Estado Nacional não cumpriu com a sua obrigação. 

Conforme Nascimento (2006) “A presença do Estado na educação no período imperial era 

quase imperceptível, pois estávamos diante de uma sociedade escravagista, autoritária e 

formada para atender a uma minoria encarregada do controle sobre as novas gerações” 

(NASCIMENTO, 2006, S.n.). 

O ato adicional a Carta de 1824, Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834, contribuiu para a 

não efetivação da Lei das Primeiras Letras ao instituir em seu artigo 10 a responsabilidade das 

províncias em legislar sobre a educação pública e estabelecimentos que a promovessem. Na 

prática, os governos provinciais tinham que responder pelo funcionamento das escolas de 

ensino elementar e secundário, porém não possuíam tais condições. Marçal Ribeiro (1993) 

afirma que “o total abandono destes níveis educacionais abriu caminho para que particulares 

assumissem o nível médio, o que contribuiu ainda mais para a alta seletividade e o elitismo 

educacional” (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 17). 

Na segunda metade do século XIX, algumas mudanças importantes ocorreram. Costa 

(1999) relata-as. 

Primeiro, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre: a cessação do 

tráfico em 1850, a abolição em 1888 e a entrada de numerosos imigrantes no 

sul do país. Em segundo lugar, a instalação da rede ferroviária, iniciada em 

1852 e que no final do século atingiria mais de nove mil quilômetros 

construídos e quinze mil em construção. Finalmente, as tentativas, bem-

sucedidas, de industrialização e o desenvolvimento do sistema de crédito 

(COSTA, 1999, p. 251).  
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Apesar das transformações ocorridas, de modo geral a educação durante o Brasil 

Império manteve-se entre os filhos das elites, servindo apenas para manter o padrão de 

sociedade baseada na divisão entre servos e senhores. Nascimento (2006) menciona que 

 

No final do Império, o quadro geral do ensino era de poucas Instituições 

Escolares, com apenas alguns liceus províncias nas capitais, colégios 

privados bem instalados nas principais cidades, cursos normais em 

quantidade insatisfatórias para as necessidades do país. Alguns cursos 

superiores quem garantiam o projeto de formação (médicos, advogados, de 

políticos e jornalistas). Identificando o grande abismo educacional entre a 

maioria da população brasileira que, quando muito, tinham uma casa e uma 

escola, com uma professora leiga para ensinar os pobres brasileiros 

excluídos do interesse do governo Imperial (NASCIMENTO, 2006, S.n.) 

 

Em termos estatísticos, a constatação acima pode ser confirmada pela quantidade de 

pessoas analfabetas no início da primeira República. Segundo o Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil tinha em 1890, uma taxa de 

analfabetismo entre a população de 5 anos ou mais equivalente a 82, 6% (Ferraro; Kreidlow, 

2004). O modelo de produção baseado no sistema agrário, com relações baseadas no 

latifúndio originado do Brasil Colônia e com uma população eminentemente rural descartava 

a necessidade, até então, de uma população letrada. Na verdade, era a falta de conhecimento 

associada a um sistema opressor que mantinha em vigor os interesses da monarquia. Regime 

que começa a ruir com o advento da industrialização e apelos do capital estrangeiro. 

 

2.1.2 O Início da República e a Constituição de 1891 
 

A primeira Constituição Republicana publicada em 24 de fevereiro de 1891 instituiu 

no seu artigo 35, algumas competências do congresso nacional, entre elas: 

 

2º) animar, no País, o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como 

a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que 

tolham a ação dos Governos locais; 3º) criar instituições de ensino superior e 

secundário nos Estados; 4º) prover a instrução secundária no Distrito 

Federal. (BRASIL, 1891) 
 

 

Em matéria de educação atribuiu maior ênfase a instrução secundária e manteve o 

ensino primário sob a responsabilidade dos estados (antigas províncias). Em matéria 

econômica incentivou a industrialização interna e a urbanização. A partir desta Carta 

Constitucional (1891) para ser cidadão é necessário ser alfabetizado, ou seja, uma parcela 

muito pequena da população, pouco mais de 17% em 1890, segundo o IBGE. No seu artigo 
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72, parágrafo 6º estabeleceu a laicidade do ensino ministrado em estabelecimentos públicos, o 

que é considerado um avanço, porém não fez menção à gratuidade.  

Palma Filho (2005) menciona que 

 

No que diz respeito à educação elementar (ensino das primeiras letras/ensino 

primário), a República manteve a situação criada pelo Ato Adicional de 

1834. Dessa forma, apenas os estados da federação em melhores condições 

econômicas realizavam algumas transformações de vulto no ensino primário, 

da qual a reforma empreendida por Caetano de Campos, em São Paulo, 

acaba sendo um bom exemplo (PALMA FILHO, 2005, p. 54). 

 

A educação no contexto da primeira república se caracteriza por uma Carta Magna 

que pouco diz sobre o assunto, e por uma descentralização de responsabilidades para os 

estados que contribuiu para a fragmentação das experiências em educação com o consequente 

crescimento das desigualdades em oportunidades educacionais. Segundo Marçal Ribeiro 

(1993) “Concretamente, houve uma certa ampliação no ensino secundário, mas ela só ocorreu 

no ensino particular. No ensino público houve um pequeno aumento no pessoal docente e 

uma diminuição nas escolas e matrículas” (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p.19). 

De acordo com Flach (2009) a própria população não compreendia a necessidade da 

educação, “o processo de urbanização, ao qual o país iniciava, foi a alavanca inicial para a 

reivindicação de mudança na organização educacional vigente na época” (FLACH, 2009, p. 

504) e momento que se inicia as discursões acerca da necessidade da educação como um 

direito de todos. 

 

2.1.3 O Entusiasmo com a Educação e a Constituição de 1934 
 

A segunda Constituição Federal do período republicano, outorgada em 16 de julho de 

1934 foi a primeira a dedicar um capítulo inteiro a educação. Promulgada após a criação da 

Associação Brasileira de Educação – ABE, (1924), da instalação do Ministério dos Negócios 

da Educação e Saúde Pública (1930) e da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932), a CF de 1934 teve em seu texto a influência do otimismo pela educação do 

período e um avanço qualitativo com relação às constituições anteriores.  Marçal Ribeiro 

(1993) observa que 

De 1920 a 1929, teremos reformas educacionais estaduais a nível primário: a 

de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 

1925; a de Francisco Campos e Mário Casassanta, em Minas Gerais, em 

1927; a de Fernando Azevedo, no então Distrito Federal, em 1928; e a de 

Carneiro Leão, em Pernambuco, também em 1928. Podemos falar numa 
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‘aliança’ entre os modelos educacional e econômico-político (MARÇAL 

RIBEIRO, 1993, p. 20, grifo do autor). 

 

Tais reformas que ocorrem por iniciativa dos estados supracitados concorrem para 

debates nascidos da experiência e quem contribuindo para o texto da CF de 1934 alimenta a 

esperança de uma educação com unidade funcional ao atribuir, no artigo 5º, inciso XIV da CF 

de 1934 a competência da União em traçar as diretrizes da educação nacional. 

Segundo o artigo 148 “Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar 

o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral [...]” (BRASIL, 

1934) e deste modo, sob a responsabilidade estatal, a educação tornou-se, nos termos do 

artigo 149, “direito de todos a ser ministrada pela família e pelo Poder Público [...]” 

(BRASIL, 1934). Foi sem dúvidas, um avanço sem precedentes na história da educação no 

país.  

A mesma Carta Magna também se encarregou de facultar a frequência ao ensino 

religioso, garantir a liberdade de cátedra e contratação via concurso de títulos e provas para 

profissionais do magistério e determinar que a União e os Municípios aplicassem “nunca 

menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da 

renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos” 

(BRASIL, 1934). Foi a primeira vez, em termos jurídicos, que se estabelece uma vinculação 

orçamentária a nível nacional. 

Tais prerrogativas alçaram à educação como direito a ser garantido pelo Estado, que 

conforme os Pioneiros da Educação Nova (1932) é a quem cabe evidentemente 

 

[...] a organização dos meios de o tornar efetivo, por um plano geral de 

educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os 

seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 

condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 

desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais (AZEVEDO, et al., 

2006, p. 193). 

 

 

Entre as competências atribuídas a União, a CF (1934) estabeleceu em seu artigo 150 

a fixação de um plano nacional de educação, “compreensivo do ensino de todos os graus e 

ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território 

do País” (BRASIL, 1934). Para tanto, segundo a Carta Magna (1934), o ensino primário passa 

a ser gratuito e de frequência obrigatória extensiva, inclusive, a adultos, bem como, institui 

como premissa da acessibilidade do ensino secundário a tendência da gratuidade. 
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O contexto econômico de crescente industrialização do país que repercutiu para o 

aumento da população urbana demandava, no contexto do início do século XX, 

transformações educacionais. Porém o contexto de conflitos impunha obstáculos à efetivação, 

entre eles: os ideais escola novistas, defendidos pelos Pioneiros da Educação (1932), a disputa 

da igreja católica por seu espaço e manutenção de uma educação tradicional, e a necessidade 

do capital em possibilitar uma mão de obra minimamente preparada e submissa à lógica do 

mercado.  

Administrar esses interesses pressupunha um Estado fortemente preparado e 

comprometido com as classes menos abastadas, o que não era característica do período pós 

CF de 1934, pelo contrário, há uma perseguição às ideias populares e um agravamento, 

segundo Flach (2009), “da situação político-social no país [...] [resultando para a] aprovação 

da Lei de Segurança Nacional em 1935, instituindo permanente estado de sítio no país” 

(FLACH, 2009, p. 505). Essa situação deu uma vida breve a Carta Constitucional de 1934. 

 

2.1.4 O Retrocesso Educacional e a CF de 1937 
 

Passados apenas três anos da CF de 1934, uma nova Constituição é outorgada em 10 

de novembro de 1937. “Getúlio Vargas, com apoio militar, implanta o que denominou de 

Estado Novo, na prática uma ditadura. O pretexto, como não poderia deixar de ser, mais uma 

vez, foi o perigo comunista. Pura invencionice” (PALMA FILHO, 2005, p. 70). Com um 

governo centralizador, as obrigações estatais são relativizadas e a educação popular segue seu 

caminho no mais puro retrocesso. De acordo com Marçal Ribeiro (1993) “A burguesia 

industrial, em plena ascensão, passa a apoiar o novo regime, pois este a beneficiaria. Esta fase 

foi caracterizada pelos reflexos da crise do café, pelo processo de urbanização e intensa 

repressão às manifestações populares” (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 22). 

A CF de 1937 retira o plano nacional de educação e a obrigação dos poderes públicos 

em investir o percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino do país. Apesar 

de manter o ensino primário gratuito e obrigatório não assume a educação pública como 

essencialmente estatal, pelo contrário, estabelece, no artigo 130, que a gratuidade: 

 

[...] não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais 

necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não 

alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma 

contribuição módica e mensal para a caixa escolar (BRASIL, 1937). 
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Essa observação na letra da lei transfere a responsabilidade pública do ensino 

primário à responsabilidade privada. O Artigo 129, no entanto, demonstra a verdadeira 

intenção estatal enquanto submissa à lógica do capital. Tendo em vista a efervescência do 

industrialismo no país, estabelece como primeiro dever do Estado o ensino pré-vocacionado 

as classes menos favorecidas (parágrafo primeiro). No parágrafo segundo, do mesmo artigo, 

institui como “dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus 

associados” (BRASIL, 1937).  

Neste sentido cria-se em 22 de janeiro de 1942, através do Decreto-Lei nº 4048, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI “dirigido pela Confederação Nacional 

das Indústrias e mantido pelas contribuições das empresas a ela filiadas” (MARÇAL 

RIBEIRO, 1993, p.23). Várias escolas profissionalizantes são criadas para garantir a mão de 

obra aos trabalhos que surgiam da nova sociedade. Por outro lado, os cursos secundários 

foram mantidos como única maneira de chegar à universidade. De acordo com Palma Filho 

(2005)  

O ginásio e colégio secundários às ‘elites condutoras’; o ensino técnico-

profissionalizante, ‘às massas a serem conduzidas’. Tudo certinho, só faltou 

combinar com o povo que continuou sem escola na sua grande maioria, e os 

que conseguiam furar o bloqueio do exame de admissão ao ginásio, 

evidentemente, preferiam o curso secundário, pois apenas esse dava acesso 

ao curso superior (PALMA FILHO, 2005, p.73, grifo do autor). 
 

 

A educação, mais uma vez consolidava a divisão entre ricos e pobres e desta vez 

respaldado pela Constituição. A CF de 1937 também retomou o ensino religioso como 

matéria a ser contemplada no curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias e 

atribuiu obrigatoriedade da educação física, do ensino cívico e de trabalhos manuais em 

escolas primárias, normais e secundárias.  

O Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril de 1939 modificou os termos que orientavam a 

administração do país criando os órgãos da administração do estado: o interventor/ 

governador e o Departamento Administrativo. Este último constituído de 4 a 10 membros, 

maiores de 25 anos. Na prática, prefeitos são subordinados aos interventores e ao 

Departamento administrativo e todos ao presidente da república, que os nomeiam e os 

exonera quando bem lhe couber. O artigo 53 do Decreto-Lei obriga “todas as escolas, 

públicas ou particulares [...] a possuir, em lugar de honra, a bandeira nacional, e prestar-lhe 

homenagem nos dias de festa oficial” (BRASIL, 1939).  
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A CF de 1937 representa e respalda a ruptura com o entusiasmo com a educação 

ocorrido no início do século XX e que podia orientar a efetivação do direito a educação a 

todos. As classes populares restaram mais uma vez, a menor parcela do que o Estado podia 

oferecer: uma educação deficitária para manter o padrão de sociedade burguesa, dividida entre 

os que possuem os meios de produção e os que vendem modicamente a sua força de trabalho. 

 

2.1.5 A retomada de direitos na CF de 1946 
 

 Após quase uma década de governo centralizador, a CF de 1946 retoma alguns 

princípios da CF de 1934 trazendo a educação como direito de todos e que deve ser dada no 

lar e na escola. De acordo com essa Constituição o ensino torna-se novamente dever do estado 

e é livre a iniciativa privada desde que se observe a legislação específica. O ensino primário 

passa a ser novamente gratuito e o ensino secundário para aqueles que provarem falta de 

recursos. O texto da constituição obriga as industriais, comerciais e agrícolas, com mais de 

100 trabalhadores a proverem educação primária para seus servidores e filhos de servidores.  

A CF de 1946 institui a vinculação orçamentária pelos entes federados de nunca 

menos de dez por cento para a União e de nunca menos de vinte por cento para o Distrito 

Federal, Estados e Municípios.  

 Conforme observação de Palma Filho (2005)  

 

No período de vigência desse texto constitucional (1946 a 1967), o Brasil 

passou por profundas transformações socioeconômicas, caracterizado por 

um surto contínuo de desenvolvimento industrial que veio consolidar as 

iniciativas tomadas durante o período que Getúlio Vargas esteve à frente do 

governo (1930-1945). Como não poderia deixar de ser, esse conjunto de 

transformações na base material da sociedade criou novas necessidades para 

o setor educacional que, todavia, não respondeu de modo satisfatório a essas 

novas demandas da sociedade (PALMA FILHO, 2005, p. 77-78). 
 

 

Novamente a educação deixou a desejar. Mesmo que a CF de 1946 tenha 

incorporado em seu artigo 5º, inciso XV a competência privativa da União em legislar sobre 

as diretrizes e bases da educação nacional, a garantia na letra da Lei, não foi por si só 

suficiente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB que nasce para cumprir esse 

dispositivo começou a tramitar em 1948 e só foi aprovada em 1961 devido à morosidade do 

processo demonstrando a falta de comprometimento com a educação pública. 

Na década de 1960 “determinados setores da sociedade voltaram-se para a educação 

popular, surgindo então os chamados movimentos de Educação Popular [...]” (MARÇAL 
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RIBEIRO, 1993, p. 25), porém estes movimentos, apesar de importantes, não deram conta das 

necessidades educacionais do país e infelizmente assim como a aprovação da primeira LDB 

(1961) tão tardiamente, se confrontou com um novo período de centralização, a ditadura civil-

militar (1964-1985) que impôs obstáculos ao projeto educacional suscitado pelos Pioneiros da 

Educação Nova (1932). 

 

2.1.6 A CF de 1967, o golpe civil-militar 
 

De acordo com Saviani (2008) “a articulação entre os empresários e os militares 

conduziu ao golpe civil militar desencadeado em 31 de março e consumado em 1º de abril de 

1964” (SAVIANI, 2008, p. 294). Instaurou-se a partir de então, um período de extremo 

autoritarismo comandado pelas forças armadas, e que durou vinte e um anos. Para Saviani 

(2008) “saíram vitoriosas, portanto, as forças socioeconômicas dominantes, o que implicou a 

adequação da ideologia política ao modelo econômico [...]” (Ibid.:). Sendo a educação um 

instrumento para consolidação deste modelo não poderia passar ilesa a esse processo. 

Assim, em 1967 a nova Constituição promulgada em 24 de janeiro derruba a CF de 

1946 e inscreve um novo rumo para a educação nacional. A nova Carta Magna institui: a 

educação como direito de todos devendo ser ministrada no lar e na escola a ser garantida 

pelos poderes públicos; o ensino livre a inciativa privada, com amparo técnico e financeiro 

dos poderes públicos, inclusive com oferecimento de bolsas de estudos; o ensino primário 

obrigatório, estendendo-se dos sete aos quatorze anos, e gratuito em estabelecimentos oficiais; 

o ensino médio e superior gratuito aos que demonstrarem aproveitamento e provarem a falta 

de recursos, sempre que possível substituindo essa gratuidade pela concessão de bolsas em 

escolas privadas mediante restituição; matrícula facultativa na disciplina de ensino religioso 

oferecida nos ensino primário e médio; liberdade de cátedra e obrigação por parte das 

empresas comerciais, industriais e agrícolas de manter o ensino primário gratuito aos seus 

trabalhadores e filhos destes.  

Percebe-se, que a CF de 1967 manteve o ensino primário gratuito e avançou ao 

estendê-lo dos sete aos quatorze anos de idade. No entanto, impôs limite à continuidade de 

escolarização das classes menos favorecidas ao condicionar a gratuidade dos ensinos médio e 

superior ao aproveitamento dos estudantes. Tendo em vista o modelo educacional do período 

pautado sobre bases elitistas, e da substituição dessa gratuidade pela concessão de bolsas em 

instituições particulares, quem teria melhores condições de permanecer no sistema 

educacional?  
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Certamente, os obstáculos impostos pelo contexto social, político e econômico 

acabavam conduzindo os mais ricos ao ensino médio e superior e os mais pobres a margem da 

sociedade. A Lei nº 5.692 de 1971 reforça esse processo e essa divisão. Segundo Marçal 

Ribeiro (1993) 

Seu objetivo era dar ao nível médio, uma terminalidade profissional, de 

modo a atenuar as pressões exercidas pelos estudantes que não conseguiam 

ser aprovados nos vestibulares. Os que precisassem trabalhar abandonariam 

as escolas ao concluir o secundário, já que possuíam uma especialização e 

poderiam enfrentar o mercado de trabalho (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 

27). 

 

É nítido que, em meio ao processo de forte industrialização e abertura da economia 

brasileira a lógica mundial, a educação, em mãos opressoras, exerça seu papel de dá a cada 

um o seu destino: os desafortunados, o trabalho que os explora, aos afortunados, o papel de 

liderar as classes trabalhadoras e explorar a sua mão de obra.  

De acordo com Rosa, Lopes e Carbello (2015) essa reforma instituída pela Lei nº 

5.692/71 “estimulou a expansão da educação primária no Brasil, a qual contava com 

13.906.484 matrículas no ensino primário, e em 1975 chegou a possuir 19.549.249 matrículas, 

número esse elevado para 22.598.254 nos anos 1980” (ROSA; LOPES; CARBELLO, 2015, 

p. 167). No entanto, se o ensino primário (dos sete aos quatorze anos) batia recorde de 

matrículas, o mesmo não ocorria com o ensino médio.  

Segundo o IBGE, em 1980, enquanto o ensino fundamental compreendia 80,1% da 

taxa líquida de matrículas no Brasil, o ensino médio com acesso por uma pequena camada da 

sociedade, tinha um índice correspondente a 14,3%. Com a retirada da vinculação 

orçamentária que desobrigou o Estado aplicar um percentual mínimo de recursos na educação 

pública, abre-se espaço para se questionar que tipo de educação estava sendo oferecida a 

classe trabalhadora no ensino primário obrigatório. 

A vinculação orçamentária que aparecia na CF de 1946, retirada do texto de 1967, só 

é acrescentada em 1983 com a EC n º 24, quase no fim do regime civil-militar. Foram 

dezesseis anos em que os poderes públicos passaram desobrigados do investimento mínimo 

em educação. Não é à toa, que de acordo com Vieira (1983), durante o regime ditatorial o 

investimento federal foi reduzido, “de 7,60% (em 1970), para 4,31% (em 1975), recuperando-

se em 1978, com 5,20%) (VIEIRA apud SAVIANI, 2008, p. 299).  

Marçal Ribeiro (1993) enfatiza que, posterior a promulgação da CF de 1967, uma 

“série de leis decretadas pelo governo, procurava reprimir de forma eficaz toda manifestação 
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por parte dos diversos setores sociais” (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 26). O artigo 5º, do 

Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968 suspendeu os direitos políticos, que sejam: 

 

I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; II - suspensão 

do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;  III - proibição de 

atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; IV - 

aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: a) 

liberdade vigiada; b) proibição de frequentar determinados lugares; c) 

domicílio determinado. § 1º O ato que decretar a suspensão dos direitos 

políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de 

quaisquer outros direitos públicos ou privados.   § 2º As medidas de 

segurança de que trata o item IV deste artigo serão aplicadas pelo Ministro 

de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder 

Judiciário (BRASIL, 1969). 
 

 

Numa mesma perspectiva, o artigo 6º, retirou as garantias constitucionais de 

vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo 

certo. Cabendo ao presidente da república demitir, contratar, remover e aposentar qualquer 

um, por meio de decreto, caso julgasse necessário, sejam servidores públicos federais, 

estaduais e/ou municipais ou empregados de economia mista. A EC nº 1 de 1969 também 

restringiu a liberdade de comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, e na 

mesma medida impôs censura a manifestação do pensamento e a publicação de livros, jornais 

e periódicos. Todos os poderes ao presidente da república à custa da total submissão das 

classes trabalhadoras a ações autoritárias e políticas educacionais, sem diálogo com 

educadores e que não se adequavam a realidade brasileira. 

Durante a ditadura civil-militar, mais uma vez, a educação foi entregue à própria 

sorte e mesmo com o avanço quantitativo de matrículas no ensino primário, Flach (2009) 

ressalta que “grande maioria dos iniciantes do 1º grau – em torno de 80% - não conseguia 

sobreviver ao sistema e iniciar o 2º grau” (FLACH, 2009, p. 508), o que demonstra a 

deficiência do sistema em proporcionar educação às classes populares. 

 

2.1.7 Redemocratização do país e a CF de 1988 
 

Diante da constante prática de institucionalização de direitos imediatamente 

acompanhados de revogações autoritárias ou de pouca atenção no que concernem políticas 

sociais efetivas, o Estado contribuiu para um país extremamente desigual em que às classes 

populares restou, por séculos, a menor parcela de participação social e política associada a um 

papel de subordinação a uma elite privilegiada. A Constituição Federal, promulgada em 05 de 
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outubro de 1988 tem um valor simbólico: “foi ela o ponto culminante do processo de 

restauração do Estado democrático de direito e da superação de uma perspectiva autoritária, 

onisciente e não pluralista de exercício do poder, timbrada na intolerância e na violência” 

(BARROSO, 1998, p. 5). 

A Constituição Federal de 1988 explicita a educação como um direito social público 

subjetivo em seu artigo 6º. No artigo 205 a institui “direito de todos e dever do Estado e da 

família [...]” (BRASIL, 1988). De acordo com Cury (2008) “como direito, ela significa um 

recorte universalista próprio da cidadania ampliada, ansiosa por encontros e reencontros com 

uma democracia civil, social, política e cultural” (CURY, 2008, p. 294).  Neste sentido, é a 

expressão da sociedade democrática que ver na afirmação jurídica do direito uma maneira de 

reafirmar a necessidade de condições mais justas a todos e todas. 

Na compreensão de Saviani (2013): 

 

A educação, para além de se constituir em determinado tipo de direito, o 

direito social, configura-se como condição necessária, ainda que não 

suficiente, para o exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, 

sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza. Isso porque a sociedade 

moderna, centrada na cidade e na indústria, assumindo a forma de uma 

sociedade de tipo contratual, substituiu o direito natural ou consuetudinário 

pelo direito positivo. Isto quer dizer que a sociedade urbano-industrial se 

baseia em normas escritas. Portanto, a participação ativa nessa sociedade, 

vale dizer, o exercício dos direitos de todo tipo, pressupõe o acesso aos 

códigos escritos [...] (SAVIANI, 2013, p. 745). 

 

Tal compreensão não se dá por acaso, é no processo educacional que os indivíduos 

podem ampliar sua visão de mundo e desenvolver suas capacidades linguísticas e cognitivas 

de reflexão e criticidade que melhor respalde suas ações. Negar esse direito é também negar o 

direito individual e coletivo de se afirmar politicamente e economicamente na sociedade.  

Saviani (2013) observa que: “se a educação é proclamada como um direito e 

reconhecido como tal pelo poder público, cabe a esse poder a responsabilidade de prover os 

meios para que o referido direito se efetive” (SAVIANI, 2013, p. 745). Esse requisito também 

foi defendido pelos Pioneiros da Educação Nova (1932), 56 anos antes da CF/88: “[...] 

assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação, cabe 

evidentemente ao Estado à organização dos meios de o tornar efetivo [...]” (AZEVEDO et al., 

2006, p. 193).  

Reconhecendo a correspondência entre direito e dever como um fator indispensável a 

garantia do direito a educação, a CF de 1988 institui em seu artigo 208 o dever do Estado. No 

quadro 1 demonstra-se, na íntegra o artigo 208 da CF de 1988 tanto em sua redação original 
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quanto após as alterações por meio das Emendas Constitucionais nº 14/1996, nº 53/2006 e nº 

59/2009. 

Quadro 1 - O dever do Estado para com a Educação na Constituição Federal de 1988 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

Redação Original Redação após Alterações feitas por meio das 

Emendas Constitucionais – EC nº 14/1996, 

nº 53/2006 e nº 59/2009. 

 I - Ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria;  

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009); 

II - Progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio;  

II - Progressiva universalização do ensino 

médio gratuito; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996); 

 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - Atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos 

de idade;  

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, 

às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006). 

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um;  

 

VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

 

VII - Atendimento ao educando, no 

ensino fundamental, através de 

programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.  

VII - Atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) (BRASIL, 

1988). 
 

Fonte: Constituição Federal de 1988/Elaborado pela autora. 

 

O artigo 208 da CF (1988), conforme o quadro 1 deixa claro que cabe ao Estado 

viabilizar as condições de acesso e permanência nas instituições educativas públicas para que 

todas as pessoas dos 4 aos 17 anos, àqueles que não tiveram acesso na idade referida e 

também as pessoas com necessidades educacionais especiais tenham o seu direito garantido. 

A EC nº 59/2009 introduziu um novo conceito a educação, o de educação básica, que 

compreende três etapas de escolarização: ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

Segundo Cury (2002), pensar em um conceito que interligue etapas e níveis de ensino é “mais 

do que inovador para um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus 
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cidadãos o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar” (CURY, 

2002, p. 170).  

A Carta Magna (1988) inova mais uma vez ao trazer no parágrafo segundo do artigo 

208 que “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente” (BRASIL, 1988), estando 

esses poderes passíveis de punição e reforçando a exigência de seu cumprimento nos termos 

da Lei. 

A Emenda Constitucional nº 14/1996 define as responsabilidades de estados, 

municípios, Distrito Federal e União para com a educação, priorizando a colaboração entre os 

entes. De acordo com essa emenda os parágrafos do artigo 211 passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

§ 1º A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil. § 3º Os Estados e o Distrito 

Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 4º Na 

organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 

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

ensino obrigatório (BRASIL, 1996). 
 

 

Nestes termos “Cada instância do poder público tem, assim, um sistema de ensino 

para manter e expandir, acarretando gastos, bem como mecanismos e fontes de recursos para 

o seu financiamento” (CASTRO, 2001, p. 12). No que concerne à função redistributiva e 

supletiva da União percebe-se que a mesma se justifica devido à extensão territorial e as 

desigualdades históricas do país. Assim, as três instâncias governamentais assumem 

“responsabilidades no setor educacional, na regulação, no planejamento, no atendimento 

direto (oferta) e no financiamento” (FARENZENA, 2012, p. 106).  

Para cumprir com sua obrigação estatal para com a educação pública, o artigo 212 da 

Carta Magna (1988) reintroduz a vinculação orçamentária, obrigando a União a aplicar 

anualmente nunca menos de dezoito e os estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos 

que vinte e cinco por cento das receitas resultante de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

Nas palavras de Cury (2008): “Estamos diante de uma proclamação legal e 

conceitual bastante avançada, mormente diante da dramática situação que um passado de 

omissão legou ao presente” (CURY, 2008, p. 296), tendo em vista a ausência de um Estado 
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comprometido com as classes populares. O texto da CF de 1988 também contribuiu para que 

em 20 de dezembro de 1996 seja promulgada a segunda LDB que enfatiza os direitos e 

deveres de todos e todas à educação escolar e instituiu as diretrizes e bases da educação em 

todos os níveis, etapas e modalidades. 

Diante de uma proclamação legal quanto ao direito à educação, da responsabilização 

do Estado em provê-lo, inclusive com vinculação orçamentária de cada ente, a Constituição 

Federal de 1988 representa o anseio das classes populares por um direito duramente 

protelado. Ao mesmo passo que oferece, na letra da Lei, os alicerces para o cumprimento da 

responsabilidade por cada representante público. Infelizmente apenas teoricamente, pois na 

prática o contexto do fim do século XX não contribui para a consolidação prática dos termos 

da Lei Máxima.  

 

2.2 AS ÚLTIMAS DÉCADAS DO SÉCULO XX E OS ENTRAVES À GARANTIA DA DO 

DIREITO A EDUCAÇÃO 
 

A busca pela superação de um modelo de produção capitalista, que não mais 

correspondia às expectativas do contexto impulsionado pelo avanço sem precedentes das 

tecnologias da informação, colocaram as últimas décadas do século XX diante de uma nova 

sociedade. As informações tornaram-se “a matéria-prima e o seu processamento a base do 

sistema econômico” (FLECHA; TORTAJADA, 2000, p. 22). Essa nova sociedade que produz 

novas demandas sociais e econômicas a serem superadas exige um ser humano capaz de lidar 

com um dinamismo constante de informações e de produção de conhecimentos. 

Para Saviani (2013), na sociedade da informação
5
 a escola desempenha um papel 

ainda mais importante, pois segundo o autor “a ela cabe justamente fornecer os elementos que 

permitam aquele que tem acesso à informação discriminar as informações falsas das 

verdadeiras, o que é consistente do inconsistente, o relevante do irrelevante” (SAVIANI, 

2013, p. 745). Neste sentido, o direito a educação e os alicerces para sua implementação 

incidirão diretamente na vida dos indivíduos, na sua compreensão crítica da realidade ou na 

sua alienação diante de uma sociedade extremamente mutável e mercadológica. 

                                                      
5
 No artigo Vicissitudes e perspectivas do direito à educação no Brasil: abordagem histórica e situação atual 

publicado em 2013 na Revista Educação & Sociedade, Dermeval Saviani defende que o termo: ‘Sociedade do 

conhecimento’ não é apropriado para designar a atual sociedade. Segundo ele, mais apropriado seria ‘sociedade 

da informação’, pois: “[...] conhecimento implica a capacidade de compreender as conexões entre os fenómenos, 

captar o significado das coisas, do mundo em que vivemos. E hoje parece que quanto mais informações circulam 

de forma fragmentada pelos mais diferentes veículos de comunicação, mais difícil se torna o acesso ao 

conhecimento que nos permitiria compreender o significado da situação em que vivemos” (SAVIANI, 2013, p. 

745). 



39 

 

Para Lojkine o poder econômico e cultural desta nova sociedade se opõe “fortemente 

ao modelo industrial cujas características eram: a especialização, a padronização e a 

reprodução rígida” (LOJKINE apud COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 7). Em todos os 

aspectos da vida, sejam profissional, cultural ou social, habilidades como “[...] a seleção e o 

processamento de informações, a autonomia, a capacidade de tomar decisões, o trabalho em 

grupo, a polivalência e flexibilidade [...]” (FLECHA; TORTAJADA, 2000, p. 25) tornaram-se 

imprescindíveis. 

Diante do desenvolvimento das o capitalismo também passou por uma reestruturação 

importante na busca de superação da crise do taylorismo-fordismo iniciado na década de 

1970. Estas transformações, no entanto, não modificaram a sua essência “a ponto de 

considerarmos que o caráter predatório inerente ao sistema tenha sido abolido” (GOMES; 

COLARES, 2012, p. 281). Pelo contrário, o sistema capitalista continua o mesmo, tão 

opressor quanto no início da industrialização. 

Cruz (2003) ressalta que “[...] o desenvolvimento da tecnologia, dos meios de 

comunicação, da informática e da microeletrônica facilita ao capitalismo o rompimento das 

fronteiras nacionais (econômicas, políticas, sociais e culturais, entre outras) [...]” (CRUZ, 

2003, p. 53), ao contribuir para a racionalização e ampliação de mercado, direcionando os 

benefícios prometidos pela sociedade da informação para as grandes nações, que enquanto 

produtores de tecnologias e centros da economia mundial criam as condições para que as 

demais nações adaptem-se as suas exigências. É o neoliberalismo apropriando-se das forças 

produtivas e exigindo que os países em desenvolvimento se globalizem. 

Nas palavras de Eisenbach Neto e Campos (2017) “Sob o discurso neoliberal 

reiteram-se as contradições estruturais – o trabalho subordinado ao capital, o trabalhador à 

máquina ou computador, o consumidor à mercadoria; o bem-estar à eficácia, a qualidade à 

quantidade, a coletividade à lucratividade” (EISENBACH NETO; CAMPOS, 2017, p. 

10990). Diante da lógica da subordinação, da redução do papel do estado com as políticas 

sociais, “[...] a regressão social imposta pelo neoliberalismo na década de 1990 operou uma 

reversão para uma sociedade ocidental de tipo americano, resultando daí uma democracia de 

natureza restrita e fraca” (COUTINHO apud FRIGOTTO, 2006, p. 257). 

Sob o ponto de vista do neoliberalismo tudo se transforma para atender as 

necessidades do mercado e qualquer regulação externa ao mercado é um obstáculo ao seu 

crescimento e ao crescimento do país. Deste modo, direitos são reduzidos em nome de um 

necessário ajuste econômico que apenas hipoteticamente incidem para a diminuição da 

pobrezas e desigualdades. 
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Se a educação oferecida até então pelo Estado se deparava com a resistência das 

esferas de poder em possibilitar o acesso a uma educação de qualidade, com o auge do 

neoliberalismo, na década de 1990, as poucas intervenções do Estado na definição e 

implementação das políticas sociais tendem a ser reduzidas fortalecendo ainda mais as 

desigualdades históricas. 

O Consenso de Washington realizado em 1989 nos Estados Unidos delineava as 

reformas necessárias aos países da América Latina para adaptarem-se a nova lógica 

neoliberal, priorizado, a partir da visão de organismos como o Fundo Monetário Internacional 

– FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BIRD. O 

documento do encontro estabeleceu dez medidas aos países subdesenvolvidos “[...] disciplina 

fiscal; priorização dos gastos públicos; reforma tributária; liberalização financeira; regime 

cambial; liberalização comercial; investimento direto estrangeiro; privatização; 

desregulamentação e propriedade intelectual (BURKI; PERRY, 1998)” (EISENBACH 

NETO; CAMPOS, 2017, p. 10990). 

No Brasil, é durante o Governo Collor (1990-1992) com a abertura do mercado 

nacional aos produtos internacionais e mais fortemente durante o Governo Cardoso (1995-

2003) em que se inicia uma política de privatizações de instituições públicas sobre a lógica do 

enxugamento do papel do Estado. Leher (1999) observa que o desmonte do precário Estado 

Social feita em nome de uma globalização irresistível é feito “mesmo que às custas de 

exponencial desemprego, privatizações selvagens, crise cambial, aumento da taxa de juros e 

destruição dos direitos do trabalho (LEHER, 1999, p. 24). 

Esse contexto acabou influenciando o texto da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional outorgada em 20 de dezembro de 1996, que segundo Saviani (2016) “se 

distanciou das aspirações da comunidade educacional” (SAVIANI, 2016, p. 381). É que o 

projeto original havia começado a sua tramitação no congresso e no senado ainda em 1988, 

porém “o pensamento dos educadores a sua proposta de LDB não era compatível com a 

ideologia e com as políticas do ajuste e, por isso, aqueles foram duramente combatidos e 

rejeitados” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 109-110) através de um processo de 

tramitação quase sem fim, até ser substituído por um projeto apresentado pelo senador Darcy 

Ribeiro. 

O plano de governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1994, 

segundo Helena Altman, já apresentava propostas de reformas educacionais 

alinhadas com as diretrizes do Banco Mundial, tais como a redução das taxas 

de responsabilidade do Ministério da Educação como instância executora; o 

estabelecimento de conteúdos curriculares básicos e padrões de 

aprendizagem; a implementação de um sistema nacional de avaliação do 
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desempenho das escolas e dos sistemas educacionais para acompanhar a 

consecução das metas de melhoria da qualidade do ensino (CROSSO; AZZI; 

BOCK, 2007, p. 20). 

 

 

Alguns exemplos são: a municipalização do ensino fundamental estimulada pela CF 

de 1988 e a LDB de 1996; a reestruturação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) em 1995; os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1996 que passaram 

a nortear os currículos, o material didático-pedagógico e as avaliações em larga escala 

realizadas. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF) implantado a partir de 1º de janeiro de 1998 

também é um exemplo do incentivo a descentralização de responsabilidades da educação 

básica do âmbito do governo federal para estados e municípios.  

O enfoque na descentralização e municipalização de responsabilidades para com a 

educação e o papel do Estado como provedor de medidas eminentemente regulatórias atuou 

contraditoriamente aos mecanismos necessários a garantia do direito a educação, uma vez que 

a transferência administrativa não possibilitou a transferência de recurso para o preparo das 

instituições que receberiam os novos estudantes.  

Desta forma as garantias elucidadas na Carta Magna de 1988 encontraram obstáculos 

para serem efetivadas ainda no final do século XX e o acesso à escola pública que continuou 

avançando possibilitou aa chegada das classes populares, porém a uma instituição fragilizada 

e reprodutora de desigualdades. 

 

2.2.1 Resultados Educacionais após a CF de 1988 

 

Embora se observe um vasto alicerce constitucional para a garantia do direito a 

Educação, na prática fazer essa transubstanciação da lei é bem mais complexo. As 

transformações econômicas ao longo da história do país, de modo geral, solicitaram da 

educação um papel de formar uma mão de obra alienada e submissa. Os governos 

centralizadores reforçaram e impulsionaram essa ideologia.  

A ampliação do acesso, neste sentido, não esteve acompanhada do investimento 

necessário à qualificação do processo, pois essa não era uma preocupação do Estado 

capitalista. Frente a esse diagnóstico, os resultados educacionais após a CF de 1988 

evidenciam uma educação pública excludente com sérias dificuldades para a sua superação. 
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Com relação à chegada das classes populares a educação formal, a tabela 1 – 

demonstra a evolução das matrículas do ensino fundamental e médio no período de 1995-

1999. 

Tabela 1 -  Matrículas do Ensino Fundamental Regular por dependência 

administrativa – Brasil de 1995 a 1999 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 

1995 32.668.738 31.167 18.347.733 10.491.518 3.798.320 

1996 33.131.270 33.564 18.468.772 10.921.037 3.707.897 

1997 34.229.388 30.569 18.098.544 12.436.528 3.663.747 

1998 35.792.554 29.181 17.266.355 15.113.669 3.383.349 

1999 36.059.742 28.571 16.589.455 16.164.369 3.277.347 
 

Fonte: Sinopses Estatísticas Inep/ 1995-1999. 

 

Percebe-se que o aumento de matrículas neste período se deu de forma gradual, sem 

grandes avanços e à medida que crescem a nível municipal decrescem sob a responsabilidade 

estadual e federal. O mesmo também pode ser percebido no quantitativo de matrículas do 

ensino médio, conforme a tabela 2. 

Tabela 2 - Matrículas do Ensino Médio Regular por dependência administrativa – 

Brasil de 1995 a 1999 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 

1995 5.374.831 113.312 3.808.326 288.708 1.164.485 

1996 5.739.077 113.091 4.137.324 312.143 1.176.519 

1997 6.067.168 2.970 1.197.688 4.791.887 74.623 

1998 6.663.506 1.339 963.211 5.644.508 54.448 

1999 6.590.577 849 881.853 5.662.720 45.155 
 

Fonte: Sinopses Estatísticas Inep/ 1995-1999. 

 

O ensino médio em 1995 e 1996 é ofertado majotariamente pelo o estado, porém a 

partir de 1997 há um aumento exponencial de matrículas nas redes municipais de ensino com 

a consequente queda destas nas redes estaduais e federais, demonstrando que a 

municipalização do ensino ocorreu principalmente no ensino médio.  

É importante lembrar, conforme Adrião e Garcia (2008) “[...] que as perspectivas 

descentralizadoras para a gestão pública coincidiram com a expansão do ideário neoliberal, 

com decorrências para a diminuição da capacidade de intervenção dos Estados nacionais 

latino-americanos nas esferas econômicas e sociais [...]” (ADRIÃO; GARCIA, 2008, p. 785). 

Neste período o ensino médio sofre com políticas públicas de financiamento, e em 1998 

quando é implementado o FUNDEF, este cobre deficitariamente apenas o ensino 

fundamental. 
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Mesmo com o aumento no número de estudantes no ensino médio, em 1998 a taxa 

líquida de matrículas nesta etapa de ensino correspondia, segundo o IBGE, a 30,8% enquanto 

o ensino fundamental era de 95,3%. Em 1999, apenas 33,3% da população em idade escolar 

estavam matriculados no ensino médio e no ensino fundamental esse índice era de 95,4%. Ou 

seja, muitos estudantes permaneciam sem acesso ao ensino médio no Brasil no final da década 

de 1990. 

Apesar da quase universalização do ensino fundamental engana-se quem acredita que 

os problemas desta etapa estavam resolvidos, pelo contrário, o acesso é apenas um dos 

problemas a serem enfrentados. Diante de um contexto de Estado mínimo, o ensino 

fundamental não garantiu as condições para que os estudantes concluíssem suas etapas de 

escolarização com sucesso, o número percentual da distorção idade série, segundo o estudo 

realizado por Oliveira e Araújo (2005), por exemplo, era de 47,0% em 1995/1996 e de 41,0% 

de 1999/2000.  

A região Nordeste superava a média nacional nos dois períodos elucidados, com 

65.0% em 1995/1996 e 58,0% em 1999/2000
6
, uma quantidade absurda de adolescentes que 

não conseguiam superar os obstáculos da chegada ao ensino médio e permaneciam no ensino 

fundamental. 

Outro aspecto de demonstra a deficiência educacional do país se refere à taxa de 

analfabetismo no período de 1992 a 1999, conforme a tabela 3, abaixo: 

 

Tabela 3 - Taxa de analfabetismo (%) entre a população de  

15 anos ou mais no período de 1992 a 1999 

 

Ano 

Localidade 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 

1992 17,9 14,2 32,8 10,9 10,2 14,5 

1993 16,4 14,9 31,8 9,9 9,8 14,0 

1995 15,6 13,3 30,5 9,3 9,1 13,4 

1996 14,7 12,4 28,7 8,7 8,9 11,6 

1997 14,7 13,5 29,4 8,6 8,3 12,4 

1998 13,8 12,6 27,5 8,1 8,1 11,1 

1999 13,3 12,3 26,6 7,8 7,8 10,8 
 

Fonte: Séries históricas/IBGE 1992-1999 
 

 

                                                      
6
 O estudo realizado por Oliveira e Araújo (2003) demonstra que as regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro Oeste 

tinha uma taxa de distorção idade série correspondentes a respectivamente: 59,0%, 36,7%, 27,0% e 45,0% em 

1995/1996 e de 53,0%, 30,0%, 27,0% e 39,0% em 1999/2000. 
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Nota-se que o país presenciou na década de 1990 uma redução gradual no percentual 

de pessoas com quinze anos ou mais em condição de analfabetismo, no entanto também é 

notável que em todos os anos avaliados a região nordeste tenha demonstrado um percentual 

superior à média nacional e ainda mais expressiva. Comparada à região sul o percentual de 

analfabetos no Nordeste foi três vezes maior em todos os anos consultados. 

Os dados apresentados reforçam que o caminho percorrido pela educação desde a 

primeira Constituição Brasileira conduziu a momentos de estagnação que foram cruciais para 

a educação das classes trabalhadoras. A ampliação do direito na Carta Magna de 1988 por si 

só não foi suficiente para superar as lacunas históricas do investimento em educação com a 

consequente inclusão dos que historicamente estiveram à margem do direito a educação. 

Mesmo com a chegada das classes trabalhadoras ao ensino fundamental, os 

obstáculos continuam impondo limites à continuidade e permanência com sucesso no interior 

do sistema educacional suscitando a necessidade de qualificar o processo. Além disso, a 

quantidade de pessoas fora da escola, através do percentual absurdo de analfabetos no país, 

com especial atenção a região Nordeste, demonstra o quanto a herança da falta de prioridade 

com a educação pública pelo Estado foi injusta com as classes populares que dependem 

exclusivamente dos serviços públicos.  

Os vários períodos de negação de direitos acabaram resultando em exclusões, e, 

infelizmente, tanto dentro quanto fora do sistema educacional que chega ao século XXI como 

uma herança amarga a ser superada. 

 

2.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Após rever o caminho da institucionalização jurídica do direito a educação 

depreende-se que ainda falta muito até que este seja efetivamente garantido. Flach (2009) 

observa que o “movimento histórico dos dois fenômenos, educação e direito, não está e não 

estará plenamente acabado, pois considerando tratar-se de processo dialético e contraditório, 

estão em constante transformação” (FLACH, 2009, p. 496). Esse processo é constatado a 

partir da alternância entre afirmação, negação e reafirmação de direitos que convivem ao 

mesmo tempo entre interesses opostos.  

Em diversos períodos da história, observar-se a educação como um instrumento de 

divisão de classes. Desde a total exclusão das classes menos favorecidas economicamente até 

mesmo após a CF de 1988 com uma educação deficitária as classes populares e uma educação 
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estruturada para a elite que pode recorrer às instituições privadas. Em consonância com os 

Pioneiros da Educação Nova (1932) 

 

Em nosso regime político, o Estado não poderá, de certo, impedir que, 

graças à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais 

privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada; 

mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do 

Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só tenha acesso uma minoria, por 

um privilegio exclusivamente econômico (AZEVEDO et al., 2006, p. 193). 
 

 

Na mesma medida, esse mesmo Estado, não poderá permitir a existência de 

desigualdades entre sistemas educacionais que favorecem a inclusão de poucos em detrimento 

da exclusão da maioria. A garantia do direito a educação pelos poderes públicos perpassa pela 

garantia primeira de um padrão de qualidade, que oportunize condições estruturais, materiais, 

pedagógicas e humanas a todas as instituições públicas. 

Com a expansão do acesso à escola e mediante os problemas que continuam 

persistindo no sistema educacional, é que a educação, no início deste novo século faz um 

apelo para investimentos em sua qualidade. Não basta está na escola, é necessário permanecer 

nela, dá continuidade ao processo de escolarização e utilizar dos conhecimentos construídos 

na busca da verdadeira inclusão social, política e econômica. 

De acordo com Oliveira e Araújo (2005), no final do século XX, “a demanda pela 

ampliação de vagas era muito mais forte do que a reflexão sobre a forma que deveria assumir 

o processo educativo e as condições necessárias para a oferta de um ensino de qualidade” 

(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 7).  

Mesmo que as condições de qualidade tenham sido sinalizadas diversas vezes por 

educadores e especialistas em educação, principalmente entre 1920 e 1940, o contexto de 

submissão da educação a lógica do neoliberalismo, no fim do século XX, acabou falando mais 

alto. Nesta lógica, sucatear a educação pública foi bem mais lucrativo, pois ao mesmo tempo 

se fortaleceu o sistema privado de educação e criou-se um público alienado e passível de 

manipulação. 

A nova realidade, no entanto, em pleno o início do século XXI, solicita um 

redimensionamento no papel da escola. A sociedade informacional, que avança o tempo todo, 

não pode se deparar com uma educação pública estagnada. O Estado precisa assumir a sua 

responsabilidade e prover as condições para que as desigualdades sejam cada vez mais 

reduzidas e a educação desempenhe o seu papel de democratizar as oportunidades. 
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Para Teixeira (1936) somente através do 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 apud DÓRIA, 2000, 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. 

Parte da ausência de qualidade no processo educacional deve-se a falta de 

descentralização técnica e financeira a estados e municípios, que diante da responsabilização 

pelo ensino fundamental e médio, viram-se de braços cruzados para dispor de todas as 

condições necessárias ao bom funcionamento das escolas públicas.  

Neste sentido percebe-se que as desigualdades, que no país são inúmeras, tendem a 

se concentrar e produzir novas desigualdades quando o ente federado sofre com o déficit 

financeiro. As regiões Norte e Nordeste, por exemplo, que já sofrem com as desigualdades 

econômicas, oferecem oportunidades educacionais ainda mais deficitárias e 

consequentemente fortalecem as desigualdades sociais com relação às demais regiões do país.  

Para Oliveira e Araújo (2005) ao expandir o acesso das classes populares a escola 

não se reestruturou para receber os novos grupos, “visto que não tinham as mesmas 

experiências culturais dos grupos que tinham acesso à escola anteriormente [...]” 

(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 9) repercutiu para desqualificação da educação pública. 

Neste sentido, “os obstáculos à democratização do ensino foram transferindo-se do acesso 

para a permanência com sucesso no interior do sistema escolar” (Ibid., p. 10).  

As transformações do fim do século XX que contribuíram para a promulgação de 

uma CF (1988) e a institucionalização de direitos também foram palco de um capitalismo 

mundial que contribuíram para que a garantia em lei não se consubstanciasse. Deste modo é 

que o século XXI possui uma grande responsabilidade em prover as condições necessárias 

não só ao acesso das pessoas a educação formal, mas de todos os aspectos necessários a uma 

educação de qualidade a todos e todas de modo que a inclusão nos sistemas educativos sejam 

verdadeiramente oportunizadas. 
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3 AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E MATERIAIS DAS ESCOLAS: ASPECTO 

PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 

Em pleno século XXI, é fator preocupante que maior parte das escolas brasileiras não 

possua as condições básicas de infraestrutura física e recursos pedagógicos. A grande maioria 

dos estudantes é privada de laboratórios de informática, acesso a internet, quadra de esportes, 

refeitórios, bibliotecas, salas de leituras, entre outros materiais ou estrutura física, essenciais 

aos processos de ensino aprendizagem. Infelizmente, estudar em uma escola com todas estas 

condições, embora básicas, ainda é um privilégio de poucos.  

Mesmo com tantas lacunas as escolas são forçadas a produzirem bons resultados e 

em alguns momentos culpadas pelo mal desempenho de estudantes em avaliações de larga 

escala. São estimuladas a competirem entre si, reduzindo seus instrumentos de trabalho as 

relações que estabelecem entre professores e estudantes, enquanto são induzidas a esquecerem 

de que, ter uma boa estrutura é um direito de todos os indivíduos inseridos no sistema 

educacional. 

Em 2007, o Decreto 6.094 instituiu o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, uma iniciativa, que segundo o próprio Decreto objetiva a melhoria da qualidade 

educacional. Para viabilizar a consecução das metas estabelecidas no Decreto, aos municípios, 

via adesão, cabe elaborarem um Plano de Ações Articuladas – PAR com ações e subações a 

serem desenvolvidas ao longo de quatro anos. Entre outras dimensões, o PAR promete ser um 

instrumento de planejamento e efetivação de medidas visando à melhoria das condições de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos das escolas públicas que ofertam educação básica. 

Um dispositivo, teoricamente, importante para o cumprimento do Estado em garantir 

condições estruturais e materiais básicos a todas as escolas públicas. 

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 

são ainda esporádicas e incipientes. Em diálogo como seu pensamento defende-se a 

necessidade de ampliar a discussão acerca das condições materiais e estruturais 

disponibilizadas ou não as escolas enquanto um dos aspectos que contribuem para a qualidade 

da educação e para a exclusão de indivíduos inseridos no processo educacional. 

Para tanto essa sessão está dividida em três subseções: A primeira pretende trazer 

uma discussão acerca do conceito de qualidade educacional, sua menção na letra da lei e a 

adoção pelo MEC do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB como índice 

que afere a qualidade das instituições e sistemas educacionais. Na segunda subseção 
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defenderá as condições estruturais e materiais como parte importante para a garantia de um 

padrão de qualidade. Por último, na terceira subseção, se atentará ao programa Plano de 

Ações Articuladas – PAR como um instrumento de planejamento instituído via Decreto 

6.094/2007 pelo MEC que, teoricamente, objetiva, entre outras coisas, a melhoria das 

condições estruturais e materiais das escolas públicas. 

 

3.1 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E O IDEB 
 

Conforme Oliveira e Araújo (2005) a qualidade de educação no Brasil foi 

modificando-se e ganhando, mais precisamente, três formas distintas: “Na primeira, a 

qualidade determinada pela oferta insuficiente; na segunda, a qualidade percebida pelas 

disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental; e na terceira, por meio da generalização 

de sistemas de avaliação baseados em testes padronizados” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 

6). O primeiro passo no que se refere à qualidade foi à expansão de vagas às classes 

populares, depois a correção do fluxo via adesão ao sistema de escolarização por ciclos e 

como última tentativa da melhoria da qualidade o Estado adotou as avaliações em larga escala 

prevendo metas a serem atingidas pelas instituições escolares a curto, médio e longo prazo. 

Em nenhuma das três situações, houve um redimensionamento no planejamento 

educacional de modo a estruturar os sistemas de educação aos novos grupos, que aos poucos, 

chegaram à escola. Não é por acaso que no início do século XXI os resultados educacionais 

ainda deixem a desejar no que se refere à qualidade.  

Por falar em qualidade, vale salientar que este é um termo polissêmico e segundo 

Sales e Passos (2008), as suas inúmeras definições impedem “o estabelecimento de 

parâmetros norteadores para alocação de recursos” (SALES; PASSOS, 2008, p. 293). Mesmo 

assim, é possível percebê-la entre os principais textos jurídicos como a Carta Magna de 1988 

e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996.  

A CF de 1988 institui em seu artigo 206 os princípios básicos da educação e entre 

eles “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...]” e “VII - garantia 

de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(1996) no seu artigo 4º, inciso IX, estabelece que os padrões mínimos de qualidade sejam 

“definidos como a variedade e quantidades mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996).   

Embora nunca tenha se dito que qualidade é essa, e que insumos são estes, o MEC 

lançou em 2007, o IDEB como índice que aferi a qualidade educacional e o Plano de Ações 
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Articuladas como instrumentos de planejamento em rede na obtenção e transferência de 

recursos e insumos aos estados e municípios mais deficitários. Sobre o IDEB há algumas 

contradições. 

Na compreensão de Schneider (2012) “a qualidade em si é o fim da educação e, 

portanto, difícil de perceber e medir, mas entende-se que existem elementos que são meios 

para se alcançá-la” (SCHNEIDER, 2012, p. 26). Entre esses meios que percorrem desde os 

fatores externos aos fatores internos à educação escolar, pode-se citar as condições materiais e 

estruturais das escolas, professores preparados conforme área de atuação, investimento em 

atividades no contra turno, relações entre mestres, estudantes e comunidade escolar. O fato é 

que não há apenas um aspecto, mas inúmeros, que tendem a influenciar nas relações de ensino 

aprendizagem. 

O IDEB considera dois fatores apenas para avaliar a educação, o fluxo (evasão, 

repetência e abandono) e o desempenho dos estudantes em provas de língua portuguesa e 

matemática. Na tabela 4 – IDEB das instituições públicas que ofertam os anos iniciais do 

ensino fundamental no período de 2007 a 2015 é possível perceber o índice observado e as 

metas projetadas a nível nacional para o país, região e seus estados. 

 

Tabela 4 - IDEB por Regiões e Unidades da Federação da Rede Pública de Educação que 

Ofertam Anos Iniciais Ensino Fundamental no Período de 2007 a 2015 

REGIÃO/ 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

 

IDEB OBSERVADO 

 

METAS PROJETADAS 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 

Norte 3.3 3.8 4.2 4,3 4.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 

Acre 3.7 4.2 4.5 5,0 5.3 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 

Amazonas 3.4 3.8 4.2 4,5 5.0 3.0 3.3 3.8 4.0 4.3 

Rondônia 3.9 4.3 4.6 5,1 5.3 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 

Roraima 4.1 4.2 4.5 4,8 5.1 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 

Pará 3.0 3.6 4.0 3,8 4.3 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 

Amapá 3.3 3.8 4.0 3,9 4.3 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 

Tocantins 4.0 4.4 4.8 5,0 5.0 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 

Nordeste 3.3 3.7 4.0 4,1 4.6 2.7 3.1 3.5 3.7 4.0 

Maranhão 3.5 3.7 3.9 3,8 4.4 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 

Piauí 3.3 3.8 4.1 4,1 4.6 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 

Ceará 3.5 4.1 4.7 5,0 5.7 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 

R. G. do Norte 3.2 3.5 3.8 4,0 4.4 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 

Paraíba 
3.3 3.6 4.0 4,2 4.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 

Pernambuco 3.3 3.7 3.9 4,1 4.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 

Alagoas 3.1 3.4 3.5 3,7 4.3 2.5 2.8 3.2 3.4 3.7 

Sergipe 3.2 3.4 3.6 3,8 4.1 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 
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Bahia 3.2 3.5 3.9 3,9 4.4 2.6 2.9 3.3 3.6 3.8 

Sudeste 4.6 5.1 5.4 5,6 6.0 4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 

Minas Gerais 4.6 5.5 5.8 5,9 6.1 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 

Espírito Santo 4.3 4.8 5.0 5,2 5.5 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 

Rio de Janeiro 4.1 4.4 4.8 4,9 5.2 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 

São Paulo 4.8 5.3 5.4 5,8 6.2 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 

Sul 4.6 5.0 5.4 5,6 5.8 4.3 4.7 5.1 5.4 5.6 

Paraná 4.8 5.3 5.4 5,8 6.1 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 

Santa Catarina 4.7 5.1 5.7 5,9 6.1 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 

R. G. do Sul 4.5 4.7 5.1 5,4 5.5 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 

Centro-Oeste 4.2 4.8 5.1 5,3 5.5 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 

M. G. do Sul 4.1 4.5 5.0 5,0 5.3 3.4 3.8 4.2 4.5 4.8 

Mato Grosso 4.3 4.8 4.9 5,2 5.5 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 

Goiás 4.1 4.7 5.1 5,5 5.6 3.9 4.2 4.7 4.9 5.2 

Distrito 

Federal 
4.8 5.4 5.4 5,6 5.6 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 

 

Fonte: MEC/Inep. 

 

Conforme a tabela 4 observa-se que em todos os anos avaliados o país conseguiu 

alcançar as metas projetadas, assim como todas as suas regiões. Com exceção do Amapá na 

região Norte, de Sergipe na região Nordeste, do Rio de Janeiro na região Sudeste e do Distrito 

Federal, todos os demais estados da federação também alcançaram as médias estabelecidas 

para cada ano do período 2007-2015.  

Tendo em vista que a metas estabelecidas pelo MEC para cada região e estado 

diferem entre si, as regiões Norte e Nordeste tiveram um desempenho abaixo da média 

nacional em todos os anos supracitados e, por conseguinte também concentram os estados 

com piores IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental. Em contrapartida, as demais 

regiões, Centro Oeste, Sul e Sudeste, apresentaram IDEB acima da média, as duas últimas 

possuem os estados com os melhores IDEB na etapa mencionada. 

No que se refere ao IDEB das instituições públicas que ofertam anos finais do ensino 

fundamental, percebe-se que a situação é um pouco diferente da apresentada na tabela 4. A 

tabela 5 demonstra os resultados por região e estados dos IDEB da rede pública que oferta 

anos finais do ensino fundamental no período de 2007 a 2015. 

 

Tabela 5 - IDEB por Estados da Rede Pública de Educação que Ofertam Anos Finais do Ensino 

Fundamental no Período de 2007 a 2015. 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

 

IDEB OBSERVADO 

 

METAS PROJETADAS 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 

Norte 3.3 3.5 3.6 3.6 3.9 3.1 3.2 3.5 3.9 4.3 
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Acre 3.7 4.1 4.1 4.3 4.4 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 

Amazonas 3.2 3.4 3.7 3.8 4.2 2.6 2.8 3.0 3.4 3.8 

Rondônia 3.3 3.5 3.6 3.8 4.1 3.2 3.3 3.6 4.0 4.4 

Roraima 3.5 3.7 3.6 3.5 3.7 3.2 3.4 3.7 4.1 4.4 

Pará 3.1 3.4 3.5 3.4 3.6 3.2 3.3 3.6 4.0 4.4 

Amapá 3.4 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 

Tocantins 3.6 3.9 4.0 3.8 4.0 3.3 3.5 3.7 4.1 4.5 

Nordeste 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 2.6 2.8 3.0 3.4 3.8 

Maranhão 3.2 3.4 3.4 3.4 3.7 2.9 3.0 3.3 3.7 4.1 

Piauí 3.2 3.5 3.6 3.6 3.9 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 

Ceará 3.3 3.6 3.9 4.1 4.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.0 

R. G. do Norte 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 2.6 2.7 3.0 3.4 3.7 

Paraíba 2.8 2.9 3.1 3.2 3.5 2.5 2.7 2.9 3.3 3.7 

Pernambuco 2.6 3.0 3.2 3.4 3.8 2.4 2.6 2.8 3.2 3.6 

Alagoas 2.6 2.7 2.6 2.8 3.2 2.3 2.5 2.7 3.2 3.5 

Sergipe 2.8 2.8 2.9 2.8 3.1 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 

Bahia 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 2.6 2.8 3.0 3.4 3.8 

Sudeste 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 3.7 3.8 4.1 4.5 4.9 

Minas Gerais 3.8 4.1 4.4 4.6 4.6 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 

Espírito Santo 3.7 3.8 3.9 3.9 4.1 3.5 3.7 3.9 4.3 4.7 

Rio de Janeiro 3.5 3.4 3.7 3.9 4.0 3.2 3.4 3.7 4.1 4.4 

São Paulo 4.0 4.3 4.4 4.4 4.7 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 

Sul 3.9 4.1 4.1 4.1 4.4 3.6 3.8 4.1 4.5 4.8 

Paraná 4.0 4.1 4.1 4.1 4.3 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 

Santa Catarina 4.1 4.3 4.7 4.3 4.9 4.1 4.3 4.6 5.0 5.3 

R. G. do Sul 3.7 3.9 3.9 4.0 4.2 3.7 3.8 4.1 4.5 4.9 

Centro-Oeste 3.6 3.9 4.0 4.2 4.4 3.2 3.3 3.6 4.0 4.4 

M. G. do Sul 3.7 3.9 3.8 3.9 4.3 3.2 3.3 3.6 4.0 4.4 

Mato Grosso 3.7 4.2 4.3 4.2 4.5 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 

Goiás 3.5 3.7 3.9 4.5 4.6 3.3 3.5 3.7 4.1 4.5 

Distrito 

Federal 3.5 3.9 3.9 3.9 4.0 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 

Fonte: MEC/ Inep. 

 

De acordo com a tabela 5, nos anos finais do ensino fundamental o país conseguiu 

atingir as metas projetadas para o período de 2007 a 2015, no entanto, o mesmo não ocorreu 

em todas as regiões. As regiões Norte, Sudeste e Sul não atingiram o projetado para os anos 

de 2013, 2015 e 2017, a região Nordeste deixou a desejar nos anos de 2013 e 2015 e somente 

a região Centro Oeste alcançou o projetado durante todo o período. De modo geral, os estados 

brasileiros demonstraram um pior resultado nos anos de 2013 e de 2015, e embora essa seja 

uma situação comum a todas as regiões, não se pode deixar de destacar que região Nordeste 

possui os estados com piores IDEB para os anos finais do ensino fundamental. 

Ao ter como referência os dados do censo escolar referente à aprovação, evasão e 

repetência, o INEP avalia o fluxo do estudante durante o processo de escolarização. 

Estatisticamente a rede pública de educação tem conseguido manter mais estudantes nos anos 

iniciais do ensino fundamental na escola, do que os anos finais, conforme tabela 8.  
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Tabela 6 - Taxa de Rendimento das Instituições Públicas que Ofertam Ensino Fundamental por 

Regiões no Período de 2007 a 2015 
 

 

Região 

Anos Iniciais Anos Finais 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 0,85 0,88 0,90 0,92 0,92 0,78 0,80 0,82 0,84 0,84 

Nordeste 0,79 0,82 0,86 0,88 0,89 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 

Norte 0,77 0,81 0,86 0,88 0,88 0,77 0,79 0,81 0,81 0,82 

Sudeste 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,83 0,84 0,86 0,89 0,88 

Sul 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,81 0,81 0,82 0,82 0,84 

Centro 

Oeste 

0,88 0,90 0,92 0,94 0,94 0,79 0,82 0,84 0,87 0,87 

Fonte: MEC/Inep/Deed 

*Quanto maior o índice maior a taxa de aprovação. 

 

A partir das informações dispostas na tabela 6 pode-se inferir que todas as regiões do 

país conseguiram elevar o rendimento dos estudantes de 2007 para 2015. Porém a região 

Norte é a que menos conseguiu oportunizar que seus estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental permanecessem na escola com êxito, enquanto que a região Nordeste destaca-se 

negativamente nos anos finais. 

 Para confirmar o péssimo desempenho da região Nordeste, em 2007, o censo escolar 

identificou que 1.461.291 estudantes deixaram a escola no ensino fundamental, destes 54,6% 

estavam matriculados em escolas da região Nordeste e 16,4% da região Norte. Distribuindo-

os por dependência administrativa, dos 798.482 estudantes que abandonaram a escola na 

região Nordeste em 2007, 561.605 estavam vinculadas a redes municipais de educação e 

232.255 as redes estaduais. Ainda no mesmo ano, os indicadores de rendimento 

demonstraram que os estados com maior taxa de abandono foram Alagoas com 12,0% Paraíba 

com 11,5% e Pernambuco com 10,4%. 

 É importante compreender que as consequências do abandono escolar tangem tanto o 

aspecto individual quanto coletivo, e principalmente, são produzidas pelo próprio Estado 

quando não viabiliza uma educação em consonância com as necessidades das classes 

trabalhadoras que dependem da escola pública, mas que ainda encontram obstáculos para 

permanecer nela.  

Mesmo que o rendimento escolar tenha melhorado, conforme a tabela 6, que mais 

estudantes tenham sido aprovados ao longo do período de 2007 a 2015, nada garante que estes 

estudantes que estão permanecendo na escola estejam aprendendo o que deveriam para cada 
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etapa, ou pior nada garante que aprovar não tenha sido uma estratégia dos sistemas de ensino 

para a melhoria de seus IDEB’s. Para avaliar o aprendizado, o INEP submete os estudantes a 

testes padronizados de língua portuguesa e matemática nas turmas de 5º e 9º ano. A título de 

comparação, a tabela 9 demonstra as médias tanto dos anos iniciais quantos finais de ensino 

fundamental em testes de língua portuguesa e matemática no período de 2007-2015. 

 

Tabela 7 - Média dos Estudantes de Instituições Públicas em Testes de Língua Portuguesa e 

Matemática por Regiões no Período de 2007-2015 

 

 

Localidade 

Ensino Fundamental 

Média em testes de Língua Portuguesa e Matemática 

Anos iniciais Anos Finais 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 4.69 5.04 5.25 5.33 5.74 4.49 4.67 4.73 4.72 4.97 

Nordeste 4,16 

 

4,45 

 

4,64 

 

4,67 

 

5,20 

 

4,03 

 

4,23 

 

4,26 

 

4,31 

 

4,64 

 

Norte 4,27 

 

4,72 

 

4,88 

 

4,87 

 

5,30 

 

4,27 

 

4,46 

 

4,48 

 

4,49 

 

4,71 

 

Sul 5,09 

 

5,47 

 

5,74 

 

6,00 

 

6,22 

 

4,81 

 

5,02 

 

5,03 

 

4,95 

 

5,23 

 

Sudeste 4,99 

 

5,56 

 

5,71 

 

5,90 

 

6,25 

 

4,64 

 

4,84 

 

4,92 

 

4,88 

 

5,09 

 

Centro 

Oeste 
4,82 

 

5,30 

 

5,54 

 

5,68 

 

5,87 

 

4,54 

 

4,72 

 

4,78 

 

4,83 

 

5,09 

 

 

Fonte: MEC/Inep/Elaborado pela autora 

 

 

Conforme a tabela 7, tanto as médias dos testes em língua portuguesa e matemática 

dos anos iniciais quanto finais demonstram uma evolução no período de 2007-2015, porém 

considerando que a média das pontuações segue uma escala que varia entre 0 e 10, o 

aprendizado dos estudantes do ensino fundamental da rede pública deixa a desejar. Além 

disso, os anos finais demonstram inferioridade quanto ao aprendizado em relação aos anos 

iniciais, as médias das regiões Norte e Nordeste, novamente, ficaram abaixo da média 

nacional para as duas etapas de ensino durante todos os anos avaliados. 

A partir das informações a respeito do IDEB, suas projeções e seus resultados, é 

possível inferir que mesmo que o país chegue a 2022 com um IDEB de 6.0 isso não 

significará na prática que o país conseguiu romper com as desigualdades extremas entre 

regiões, estados e municípios, pois as metas estabelecidas para cada ente o mantem nesta 

condição.  
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As regiões, estados e municípios/ rede de educação que apresentam um histórico de 

deficiências a projeção de metas é menor que os entes que podem garantir mais, o que é 

positivo uma vez que considera as peculiaridades de cada sistema educacional. Por outro lado, 

também pode repercuti negativa, uma vez que de modo geral, as regiões, estados e municípios 

com melhor índice acabam encobrindo a realidade negativa nos resultados nacionais. 

Apesar de não ser considerado o melhor índice para se avaliar a qualidade 

educacional, o IDEB sinaliza que há problemas no processo de escolarização repercutindo no 

fluxo e no aprendizado dos estudantes. Por outro lado, mesmo as regiões que demonstram 

atingir as metas projetadas para o IDEB e até superá-las não significa que estas regiões 

oferecem uma educação de qualidade a seus estudantes, pois há aspectos de qualidade que não 

são considerados nas avaliações em larga escala e que sugerem limitações ao índice. 

Almeida, Dalben e Freitas (2013) observam como a utilização equivocada por parte 

dos resultados do IDEB pode distorcer a responsabilização sobre a qualidade da educação 

pública. 

[...] nos chama a atenção à forma pela qual ele é apresentado (e divulgado) 

para a população, em que a escola aparece como única responsável pelo 

desempenho de seus alunos, sem qualquer vinculação à relação deste com 

seu entorno social, com a rede de ensino à qual pertence e com as políticas 

públicas às quais está, direta ou indiretamente, submetida, pois tal 

isolamento pode gerar a ideia de que a escola e seus profissionais são, 

sozinhos, responsáveis pelos resultados obtidos nas avaliações externas, 

induzindo de forma equivocada à ideia da perda da influência do entorno 

social e das políticas públicas sobre os resultados dessas avaliações, tendo 

como consequência a desresponsabilização, de forma branda, do sistema 

educativo e social mais amplo sobre tais resultados (ALMEIDA; DALBEN; 

FREITAS, 2013, p. 1169). 
 

Ao atribuir a escola todo o peso da qualidade educacional desconsidera-se as 

condições estruturais, materiais, pedagógicas e humanas a que profissionais e estudantes estão 

submetidos no processo educativo formal, advogando para culpabilizar a escola e os seus 

indivíduos como únicos responsáveis pelo fracasso. Neste contexto, o Estado aparece como 

aquele que incentiva a disputa entre escolas e entre redes enquanto profissionais da educação 

são estimulados a formar estudantes alienados aos conteúdos das avaliações externas.  

Ao contrário do que se incentiva pensar através da responsabilização de escola e de 

profissionais, o papel de prover educação pública de qualidade a todos e todas é dos poderes 

públicos, a dificuldade é fortalecer esse compromisso diante de uma conjuntura capitalista que 

reduz o papel estatal. A partir dos resultados do IDEB, cabe ao Estado identificar os 

problemas no processo e agir diretamente sobre eles, buscando superar as desigualdades entre 

regiões e sistemas de ensino. 
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Para Chirinéa e Brandão (2015) a qualidade da educação custa caro e não pode ser 

atribuída apenas a escola, pois “o que define a qualidade nos processos educativos é o 

investimento massivo na qualidade da formação dos professores (inicial e continuada), 

melhoria nas condições de trabalho, salários dignos e infraestrutura adequada a excelência dos 

processos educativos” (CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015, p. 467). O desempenho em testes 

padronizados, bem como o tempo que os estudantes permanecem na escola, deve ser vistos 

como um reflexo destes investimentos. 

Neste sentido, as condições estruturais e materiais das escolas são um dos aspectos a 

serem mensurados quando se fala em qualidade educacional, que, devido seu aspecto 

subjetivo não dá pra estabelecer relação direta com o aprendizado de estudantes nem com o 

desempenho dos profissionais de educação. A infraestrutura é parte das condições que devem 

ser providas pelo Estado no percurso realizado por ele para a garantia do direito a educação a 

todos e todas. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO FORMAL E AS CONDIÇÕES MATERIAIS E ESTRUTURAIS DAS 

ESCOLAS BRASILEIRAS 
 

As características estruturais e materiais estão entre as condições básicas necessárias 

ao bom funcionamento da escola, além de oferecerem o alicerce às práticas pedagógicas e 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 podem fortalecer a institucionalização da 

exclusão social aqueles que dependem exclusivamente deste serviço. 

Segundo Gadotti (2005) a educação formal possui objetivos específicos e por esse 

motivo “[...] depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, com 

estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos 

fiscalizadores do ministério da educação” (GADOTTI, 2005, p. 3). Neste sentido, as 

condições materiais e estruturais não devem passar despercebidas. Enquanto parte de um 

sistema formal de educação, as condições materiais e estruturais das escolas públicas devem 

obedecer a critérios técnicos e pedagógicos mínimos, estabelecidos e viabilizados pelo poder 

público sem desconsiderar as diversidades e desigualdades contextuais de cada sistema de 

educação. 

Como condições estruturais e materiais entendem-se os aspectos referentes à 

infraestrutura física e recursos pedagógicos disponibilizados as escolas. Neste trabalho tais 
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condições alicerçam-se no PAR (2011-2014) e contemplam desde as dependências existentes 

na Secretaria Municipal de Educação – SME e nas escolas da rede até os recursos 

pedagógicos (jogos, mapas, acervo bibliográfico, etc.), mobiliários e equipamentos 

necessários ao uso dos espaços educativos. 

Assim, condições de salas de aula no que se refere à ventilação, iluminação e 

segurança, existência de bibliotecas ou salas de leitura, laboratórios de informáticas e 

ciências, refeitórios, quadra de esportes, salas de recursos multifuncionais, jogos pedagógicos, 

recursos áudio visuais e material didático, cadeiras, mesas, acervo bibliográficos, 

computadores e acesso à internet, são alguns exemplos de insumos indispensáveis ao bom 

funcionamento das escolas. 

Satyro e Soares (2007) colocam as condições materiais como fatores importantes 

para a melhoria do desempenho escolar, ao afirmarem que, 

 

A infraestrutura escolar pode exercer influência significativa sobre a 

qualidade da educação. Prédios e instalações adequadas, existência de 

biblioteca escolar, espaços esportivos e laboratórios, acesso a livros 

didáticos, materiais de leitura e pedagógicos, relação adequada entre o 

número de alunos e o professor na sala de aula e maior tempo efetivo de 

aula, por exemplo, possivelmente melhorem o desempenho dos alunos 

(SATYRO; SOARES, 2007, p. 7). 

 
 

Além disso, as condições materiais e estruturais são aspectos básicos, é o alicerce 

onde ocorrerão as práticas pedagógicas cotidianas e deste modo devem ser proporcionadas a 

todos e todas. Constituem-se como direito do estudante e dos profissionais da educação, 

ambos necessitam de um ambiente bem organizado e seguro para estabelecerem suas relações 

de ensino aprendizagem e construírem e compartilharem os conhecimentos. 

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). Neste aspecto 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 condizente 

com o que se propõe a educação, democratizar oportunidades. 

A tabela 8 demonstra, em percentual, a quantidade de escolas públicas de Educação 

Básica que possuía nos anos de 2010 e de 2015 as condições materiais e estruturais aferidas 

pelos questionários do Censo Escolar. 
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Tabela 8 - Percentual de Escolas Públicas que Ofertam Educação Básica com Dependência Física de 

Acordo com o Censo Escolar nos anos de 2010 e de 2015 

 

 

 

 

Dependência 

Localidade: Brasil 

Ano: 2010 

 

Ano: 2015 

  

Total 

(158.710 

escolas) 

Urbana 

(79.934 

escolas) 

Rural 

(78.776 

escolas) 

Total 

(146.718)  

escolas) 

Urbana 

(82.627  

escolas) 

Rural 

(64.091  

Escolas) 

Biblioteca 27% 

(42.832) 

43% 

(34.424) 

11% 

(8.408) 

31% 

(45.456 

44% 

(36.599) 

14% (8.857) 

Cozinha 91% 

(144.914) 

97% 

(77.648) 

85% 

(67.266) 

95% 

(138.679 

98% 

(80.939) 

90% 

(57.740) 

Laboratório de 

informática 

33% 

(52.199) 

53% 

(42.189) 

13% 

(10.010) 

45% 

(65.453 

61% 

(50.291) 

24% 

(15.162) 

Laboratório de ciências 7% 

(11.487) 

13% 

(10.717) 

1% 

(770) 

9% 

(12.603 

14% 

(11.731) 

1% 

 (872) 

Quadra de esportes 25% 

(39.516) 

42% 

(33.508) 

8% 

(6.008) 

31% 

(45.464 

46% 

(38.055) 

12% 

 (7.409) 

Sala para leitura 12% 

(19.548) 

21% 

(16.711) 

4% 

(2.837) 

19% 

(27.471 

27% 

(22.515) 

8%  

(4.956) 

Sala para a diretoria 61% 

(96.291) 

89% 

(71.047) 

32% 

(25.244) 

62% 

(90.646 

85% 

(70.111) 

32% 

(20.535) 

Sala para os professores 45% 

(71.512) 

71% 

(56.920) 

19% 

(14.592) 

52% 

(76.017 

74% 

(61.555) 

23% 

(14.462) 

Sala para atendimento 

especial 

6% 

(10.245) 

12% 

(9.551) 

1% 

(694) 
19% 

(28.030 
29% 

(23.988) 

6%  

(4.042) 

Escolas com 

dependências acessíveis 

aos portadores de 

deficiência 

12% 

(19.022) 
21% 

(16.994) 
3%  

(2.028) 
24% 

(34.872 
36% 

(29.987) 
8%  

(4.885) 

Escolas com sanitários 

acessíveis aos portadores 

de deficiência 

14% 

(22.823)  
26% 

(20.480) 
3%  

(2.343)  
31% 

(45.420  
46% 

(38.346) 
11%  

(7.074) 

 

Fonte: Qedu.ogr/Censo Escolar/INEP 2010-2015/ 

 

A partir das informações constantes na tabela 8, é possível perceber que mais de 65% 

dos estudantes brasileiros matriculados na educação básica pública em 2010 foram privados 

de ter em suas escolas, laboratórios de informática, bibliotecas, quadra de esportes, salas para 

leitura. E embora se observe uma melhoria no ano de 2015, ainda assim maior parte das 

escolas públicas continuou sem tais dependências.  

Considerando o capítulo V, da LDB (1996) que trata da modalidade educação 

especial, pressupõem-se que esta tenha encontrado dificuldades para garantir que, 

preferencialmente, os estudantes com necessidades educacionais especiais sejam atendidos na 

escola regular, uma vez que em 2015, por exemplo, menos de 25% das escolas possuíam salas 

para atendimento educacional especializado e estrutura física adaptada.  
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De acordo com o censo escolar do mesmo ano, as matrículas na rede pública nessa 

modalidade eram de 48.365 estudantes, 47.880 nas escolas da zona urbana e 485 nas escolas 

da zona rural. As matrículas em educação especial representavam 12,3% do total, um número 

ainda pequeno, mas que diante do despreparo das escolas suscita preocupação quanto a 

verdadeira inclusão destas pessoas. 

 De modo geral, a tabela 8 demonstra que a situação de infraestrutura física das 

escolas inexiste para maior parte do público. É preocupante a diferença entre as dependências 

existentes nas escolas da zona urbana e aquelas existentes em escolas da zona rural, na prática 

tais condições parecem ser definidas a partir da localização da escola, assim, as escolas de 

zona rural demonstram menos prioridades para investimentos públicos. Esta situação também 

é percebida no que refere a existência de equipamentos conforme tabela 9. 

 

 

Tabela 9 - Percentual de Escolas Públicas que Ofertam Educação Básica com Equipamentos de Acordo 

com as Informações Contida no Censo Escolar em 2010 em 2015 

 

 

 

 

Equipamentos 

Localidade: Brasil 

Ano: 2010 

 

Ano: 2015 

  

Total 

(158.710 

escolas) 

Urbana 

(79.934 

escolas) 

Rural 

(78.776 

escolas) 

Total 

(146.718 

escolas) 

Urbana 

(82.627 

escolas) 

Rural 

(64.091 

escolas) 

Aparelho de DVD 63% 

(100.412)  

92% 

(73.612) 

34% 

(26.800) 

75% 

(109.457) 

91% 

(74.955) 

54%  

(34.502) 

Impressora 53% 

(83.902) 

84% 

(67.106) 

21% 

(16.796) 

67% 

(98.501) 

86% 

(70.876) 

43%  

(27.625) 

Antena parabólica 27% 

(42.405) 

40% 

(31.865) 

13% 

(10.540) 

25% 

(36.499) 

31% 

(25.359) 

17%  

(11.140) 
 Máquina copiadora 28% 

(45.226) 

48% 

(38.518) 

9% 

(6.708)  

42% 

(61.630) 

58% 

(47.621) 

22% 

(14.009) 

Retroprojetor 31% 

(49.421) 

54% 

(43.283) 

8% 

(6.138) 

30% 

(44.325) 

45% 

(37.559) 

11% 

(6.766) 

Televisão 67% 

(106.342) 

95% 

(76.125) 

38% 

(30.217) 

79% 

(115.727)  

95% 

(78.779) 

58% 

(36.948) 

Internet 40% 

(63.081) 

72% 

(57.345) 

7% 

(5.736) 

59% 

(85.861) 

85% 

(70.589) 

24% 

(15.272)  

Banda larga 32% 

(51.557) 

60% 

(48.247) 

4% 

(3.310) 

47% 

(68.457) 

73% 

(59.905) 

13% 

(8.552) 

 

Fonte: Qedu.ogr/Censo Escolar/INEP 2010-2015/ 

 

Conforme a tabela 9, no que se referem a equipamentos, as condições das escolas 

apresentam uma situação um pouco melhor do que as dependências físicas vistas na tabela 10. 
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De 2010 para 2015, entre os itens trazidos como equipamentos, à condição que mais cresceu 

em percentual foi o acesso das escolas a internet, um aumento percentual de 19%.  

Apesar disso, também é a condição que apresenta maior diferença em percentual 

entre as escolas de zona urbana e zona rural. Em 2010, a diferença era de 65% e em 2015 de 

61%. Esse é um fator preocupante, tendo em vista que é na escola que muitos estudantes têm 

acesso pela primeira vez esta ferramenta, essencial no contexto da sociedade da informação e 

que não pode ser proporcionada a uns em detrimento da localidade de estudam.  

De modo geral, se pode afirmar que a estrutura material das escolas públicas impõem 

limites a seus profissionais, estudantes e membros da comunidade escolar, uma vez que se 

permite que as desigualdades extraescolares transfigurem-se em desigualdades educacionais.  

Infere-se que uma escola mal equipada obrigará seus docentes a custearem ou 

improvisarem materiais pedagógicos, ao mesmo passo que submeterá estudantes a 

experiências fragmentadas e desconectada as transformações sociais. O processo de 

massificação da educação pública no país, através de um decurso sem planejamento técnico e 

financeiro adequado, expuseram as classes populares diante de uma situação no mínimo 

contraditória: a inclusão pelo acesso posteriormente acompanhado da exclusão devido às 

péssimas condições a que foram submetidos no sistema educacional. 

Soares, Razo e Fariñas (2006) ao analisarem o perfil estatístico da educação da zona 

rural concluíram que “insumos escolares e qualificação de professores explicariam, de modo 

causal, uma parte importante das diferenças de desempenho entre escolas urbanas e rurais” 

(SOARES; RAZO; FARIÑAS, 2006, p. 67). Os mesmos autores constataram que as escolas 

de zona urbana sofrem com tais lacunas, mas que as escolas localizadas na zona rural as 

superam, estando bem pior equipadas. Esta situação é um agravante das desigualdades 

educacionais, que além de não disponibilizar condições mínimas de infraestrutura física e 

materiais pedagógicos, tendem a fortalecer as suas deficiências em contextos marcados pelas 

desigualdades econômicas e territoriais. 

De acordo com Azevedo (2002): “Estudos referentes à percepção sinalizam as 

interações existentes entre o homem e o ambiente a partir da leitura e compreensão de seus 

significados e simbolismos, relacionando percepção, cognição e comportamento” 

(AZEVEDO, 2002, p. 10). Deste modo a forma como os indivíduos se relacionam com o 

ambiente educacional poderá depender dos significados atribuídos às condições estruturais e 

materiais disponibilizados, o que sugerem a necessidade de se refletir sobre as condições em 

que estudantes e profissionais da educação estão imersos diariamente. 
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Além das dependências e equipamentos presentem, também há as condições destes. 

Uma escola como muros e paredes rachadas, telhado comprometido, carteiras quebradas, 

poucos espaços para interação, recursos que não atendem a demanda, tão pouco as 

necessidades físicas e cognitivas dos indivíduos inseridos no processo educacional, 

resumindo-se a salas de aulas precárias, transmitirá o abandono do Estado a estes públicos 

podendo impulsionar comportamentos de desinteresse. 

Para Ribeiro (2004): “O espaço escolar é constructo gestado por múltiplos interesses 

manifestos e oculto que podem afetar a vida dos sujeitos, gerando inclusões e exclusões” 

(RIBEIRO, 2004, p. 56). Apesar da pouca atenção destinada as condições materiais e 

estruturais como uma faceta das desigualdades, se faz necessário compreendê-la em sua 

amplitude, enquanto conteúdo de um currículo implícito que tende, mesmo indiretamente, 

interferir no desenvolvimento e comportamento de estudantes e profissionais da educação. 

Schneider (2012) defende que “todo educando deve poder encontrar na escola uma 

estrutura adequada que colabore com sua aprendizagem e proporcione um ambiente saudável 

e adequado a seu desenvolvimento” (SCHNEIDER, 2012, p. 65), o que importa acrescentar 

que isto independe das condições socioeconômicas, territoriais, culturais e/ ou políticas. Neste 

sentido se faz necessário avaliar as políticas direcionadas as condições estruturais e materiais 

das escolas públicas. 

 

3.3 A DIMENSÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS PEDAGÓGICOS NO 

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 
 

De acordo com Adrião e Garcia (2008) a: “Preocupação com o péssimo desempenho 

das escolas públicas tem sido pauta de governos e pesquisadores [...] desde que se identificou 

a contradição entre massificação do acesso à escola básica e queda da qualidade da educação 

escolar” (ADRIÃO; GARCIA, 2008, p. 782). Tal preocupação tem se dado tanto a nível 

nacional quanto internacional e tem se transformado, aos poucos, em políticas e programas 

que visam contribuir com a melhoria dos índices educacionais. O Plano de Ações Articuladas 

– PAR é um dos programas que, entre outras dimensões, pauta as condições estruturais e 

materiais das escolas. 

O PAR nasce através do Decreto 6.094 instituído em 24 de abril de 2007 e intitulado 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Inserido no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE que segundo Saviani (2007) “aparece como um grande 

guarda-chuva que abriga praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo MEC” 
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(SAVIANI, 2007, p. 1233), o Plano de Metas ou “Compromisso”, como o próprio nome diz 

estabelece vinte e oito diretrizes/metas a serem atingidas pelos estados, municípios, Distrito 

Federal e União em sistema de colaboração e partilha de responsabilidades. Entre as metas 

estabelecidas pelo Decreto 6.094/2007, estão:  

 

I – Estabelecer como foco a aprendizagem [...]; II – alfabetizar as crianças 

até, no máximo, os oito anos de idade [...]; III - acompanhar cada aluno da 

rede individualmente [...]; IV - combater a repetência [...]; V - combater a 

evasão [...] VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob a 

responsabilidade da escola para além da jornada regular; 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 [...]; XVII - incorporar ao núcleo 

gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as 

dificuldades enfrentadas pelo professor; [...] XIX - divulgar na escola e na 

comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; [...] 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; [...] 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 à melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos 

socioculturais e ações educativas (BRASIL, 2007). 

 

São diretrizes imprescindíveis a melhoria da qualidade educacional que para serem 

efetivadas dependem de um compromisso nacional, feito através da assinatura do termo de 

adesão ao Compromisso, e de um planejamento sistêmico assumido através da elaboração dos 

Planos de Ações Articuladas por cada estado e município.  

A adesão ao Plano de Metas Todos pela Educação foi feita por 100% dos municípios 

brasileiros, nos 26 estados da União e do Distrito Federal. Para Ferreira e Fonseca (2013) “O 

financiamento tem papel de destaque no PAR, visto que se configuram como a razão maior 

para a adesão dos municípios ao Plano de Metas Todos pela Educação” (FERREIRA; 

FONSECA, 2013, p. 281). É que a partir do Decreto 6.094/2007 as transferências voluntárias 

de recursos por parte da União passaram a depender da adesão dos municípios ao Plano de 

Metas e da elaboração de seus Planos de Ações Articuladas. Neste sentido, se caracterizou 

como a única saída para os municípios na obtenção do financiamento da União. 
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Após adesão, os municípios devem realizar um diagnóstico da educação local através 

dos dados disponibilizados pelo MEC e dos que dispõe na própria rede. Posteriormente, a 

equipe do município deve elabora um plano a ser executado durante um período de quatro 

anos. Para elaborar seus PAR os municípios entram Sistema Integrado de Monitoramento 

Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC e seguem as etapas conforme 

orientação técnica do MEC. 

O PAR está organizado em quatro dimensões: 1. Gestão Educacional; 2. Formação 

de Professores; 3. Práticas Pedagógicas e Avaliação e 4. Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos. Cada uma destas dimensões desdobram-se em áreas e cada área possui os seus 

indicadores. Para cada indicador pode-se gerar uma ação e para cada ação várias subações. O 

esquema é fixo, padrão para todos os municípios, restando a cada município “escolher” que 

ações e subações melhor se encaixam nas necessidades de sua rede educacional. A equipe faz 

essa escolha a partir das pontuações que atribui a cada indicador. As pontuações variam entre 

1 e 4 conforme o quadro 1. 

Quadro 2 - Critério de Pontuações conforme o PAR 
 

Pontuação Critérios 

4 A descrição aponta para uma situação positiva, ou seja, para aquele indicador não 

serão necessárias ações imediatas.
7
 

 

3 A descrição aponta para uma situação satisfatória, com mais aspectos positivos 

que negativos, ou seja, o Município desenvolve, parcialmente, ações que 

favorecem o desempenho do indicador. 

 

2 A descrição aponta para uma situação insuficiente, com mais aspectos negativos 

do que positivos; serão necessárias ações imediatas que poderão contar com o 

apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 

 

1 A descrição aponta para uma situação crítica, de forma que não existem aspectos 

positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão necessárias ações imediatas 

que poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC. 

 
 

Fonte: PAR 2007-2011 

 

Conforme o quadro 1, pontuações 1 e 2 sugerem ações em curto prazo e pontuações 

3 e 4 sugerem ações a médio e longo prazo. As ações podem ser de responsabilidade do 

município, inclusive financeira ou contar com apoio técnico e/ou financeiro da União. 

De acordo com Adrião e Garcia (2008): “Os recursos a serem transferidos aos 

municípios de forma voluntária por parte da União estão condicionados ao cumprimento das 

                                                      
7
 No PAR 2007-2011 essa pontuação não gerava ações, porém a partir do PAR 2011-2014 as ações são geradas 

com um prazo de execução maior. 
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metas e das exigências constantes das condições para adesão ao convênio” (ADRIÃO; 

GARCIA, 2008, p. 790). O artigo 5º do Decreto 6.094/2007 estabelece que “A adesão 

voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da responsabilidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de competência, expressa 

pelo cumprimento de meta de evolução do IDEB” (BRASIL, 2007, Art. 5º).  

Neste sentido parte-se do IDEB e objetiva-se a sua evolução introduzindo medidas 

de incentivo aos municípios e as próprias escolas visando estimular o alcance das metas. Entre 

esses estímulos está a transferência anual de recursos complementares no âmbito do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE, o repasse de parcelas extras nos anos de 2007 e 2009 para 

as escolas rurais no valor de 50% e o mesmo adicional para as escolas urbanas caso atinjam as 

metas previstas. 

A resolução do CD do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE nº 

29 de 20 de junho de 2007 estabelece entre outros aspectos, os critérios para assistência 

financeira com prioridade aos municípios com baixo IDEB. Maior parte desses municípios 

estavam nas regiões Norte e Nordeste, caso do município de Riachuelo/RN, o que evidencia a 

intenção de se considerar e amparar aqueles municípios e/ou redes de ensino com mais 

deficiências. Neste sentido, de acordo com Sousa (2011) o PAR, “segundo o MEC, visa pôr 

fim a prática de convênios fragmentados e efêmeros que geralmente eram firmados apenas 

com os municípios mais desenvolvidos, possuidores de maior capacidade técnica para 

submeter projetos junto ao MEC” (SOUSA, 2011, p. 7) 

Desde a sua criação via Decreto em 2007, já foram três ciclos do PAR (2007-2011, 

2011-2014 e 2016-2019). Esse aspecto de continuidade é importante para se pensar o 

planejamento educacional enquanto política de Estado. 

 

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 

(BRASIL, 2007, p. 25). 
 

 

No entanto a sua efetividade depende da disponibilidade técnica e financeira no 

âmbito de cada rede educacional. Entre elas a assistência financeira da União, uma vez que os 

municípios são entes federados com recursos inferiores as suas responsabilidades 

educacionais, o que repercute para sistemas de ensino deficitários. 
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O PAR se expressa como um instrumento que pode possibilitar a melhoria das 

condições estruturais e materiais uma vez que a dimensão quatro do plano, intitulada 

infraestrutura física e recursos pedagógicos, se propõe a contribuir com ações e subações para 

a construção, ampliação e/ou adequação de dependências, mobiliários e equipamentos das 

escolas da rede pública de educação, ao mesmo tempo em que estabelece uma relação direta 

entre a União e os municípios no que se refere aos repasses financeiros que podem viabilizar a 

concretização das ações e subações. 

 

3.3.1 A estrutura do Plano de Ações Articuladas – PAR  
 

Nesta pesquisa considerar-se-á o PAR 2011-2014 para análises dos resultados no 

município de Riachuelo/RN, porém, em alguns momentos será necessário recorrer ao PAR 

2007-2011. De um ciclo para o outro o Plano passou por modificações em sua estrutura de 

áreas e indicadores e por este motivo, o quadro 2 faz um comparativo: 
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Quadro 3 - Dimensão de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos nos dois primeiros ciclos do PAR. 

 

PAR 2007-2011 

 

PAR 2011-2014 

Área Indicadores Área Indicadores 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Condições de 

infraestrutura da 

Secretaria Municipal 

de Educação. 

1. Condições de Infraestrutura Física Existente da secretaria 

municipal de educação. 

2. Condições de mobiliário e equipamentos da secretaria municipal 

de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instalações 

Físicas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instalações 

Físicas Gerais 

 

1. Biblioteca: Instalações e Espaço Físico 

2. Existência e Funcionalidade de Laboratórios 

(Informática, Artes e Ciências). 

3. Existência e Conservação de Quadra de 

Esportes 

4. Existência e Condições de Funcionamento da 

Cozinha e Refeitório 

5. Salas de Aula: Instalações Físicas Gerais e 

Mobiliário. 

6. Condições de Acesso para Pessoas com 

Deficiência Física. 

7. Adequação, manutenção e conservação geral 

das instalações e equipamentos. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 2. Condições da rede 

física escolar 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Condições da rede 

física escolar 

existente. 

1. Biblioteca: instalações e espaço físico. 

2. Acessibilidade arquitetônica nos ambientes escolares 

3. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares 

que ofertam a educação infantil na área urbana. 

4. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares 

que ofertam a educação infantil no campo, comunidades indígenas 

e/ou quilombolas. 

5. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares 

que ofertam o ensino fundamental na área urbana. 

6. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares 

que ofertam o ensino fundamental no campo, comunidades indígenas 

e/ou quilombolas. 

7. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios 

escolares para atendimento à demanda da educação infantil na área 

urbana. 

 

 

8. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios 

escolares para atendimento à demanda da educação infantil no 

campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas. 

9. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios 

escolares para atendimento à demanda do ensino fundamental na área 

urbana. 

10. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios 

escolares para atendimento à demanda do ensino fundamental no 

campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas. 
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11. Condições de mobiliário e equipamentos escolares, quantidade, 

qualidade e acessibilidade. 

12. Existência de transporte escolar para alunos da rede: atendimento 

a demanda, às condições de qualidade e acessibilidade. 

 

 

2. Integração e 

expansão do uso 

de tecnologias da 

informação e 

comunicação na 

educação pública 

1. Existência de computadores ligados à rede 

mundial de computadores e utilização de 

recursos de Informática para atualização de 

conteúdos e realização de pesquisas. 

2. Existência de recursos audiovisuais. 

3. Suficiência e diversidade de equipamentos e 

materiais esportivos 

4. Existência e utilização de recursos 

pedagógicos que considerem a diversidade 

racial, cultural e de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

5. Confecção de materiais didáticos e 

pedagógicos diversos 

 

 

 

 

 

 

3. Uso de 

Tecnologias 

1. Existência e funcionalidade dos laboratórios de ciências e de 

informática nas escolas de ensino fundamental. 

2. Existência de computadores ligados a rede mundial de 

computadores e Utilização de recursos de informática para 

atualização o de conteúdos e pesquisas. 

3. Existência de sala de recursos multifuncionais e utilização para o 

atendimento educacional especializado (AEE) 

4. Utilização de processos, ferramentas e materiais de natureza 

pedagógica pré-qualificados pelo MEC. 

 

 

 

 

 

 

3. Recursos 

pedagógicos para 

o 

desenvolvimento 

de práticas 

pedagógicas que 

considerem a 

diversidade das 

demandas 

educacionais 

 

.1. Existência, suficiência e diversidade do 

acervo bibliográfico (de referência e literatura). 

2. Existência, suficiência e diversidade de 

materiais pedagógicos (mapas, jogos, 

dicionários, brinquedos). 

3. Suficiência e diversidade de equipamentos e 

materiais esportivos 

4. Existência e utilização de recursos 

pedagógicos que considerem a diversidade 

racial, cultural e de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

5. Confecção de materiais didáticos e 

pedagógicos diversos 

 

 

Área 4: Recursos 

Pedagógicos para o 

desenvolvimento de 

práticas pedagógicas 

que considerem a 

diversidade das 

demandas 

educacionais. 

 

1. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade do acervo 

bibliográfico (de referência e literatura). 

2. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade de materiais 

pedagógicos. 

3. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade de 

equipamentos e materiais esportivos. 

4. Produção e utilização de materiais didáticos para a educação de 

jovens e adultos (EJA) e para a diversidade. 

 

Fonte: PAR/2007-2011/2011-2014 
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Conforme o quadro 2 é possível perceber que as principais mudanças entre os dois 

planos relacionam-se com a previsão de mais uma área a ser avaliada, a área um, Condições 

de Infraestrutura Física da Secretaria Municipal de Educação, que compreende as 

condições estruturais físicas, de equipamentos e mobiliário das secretarias municipais de 

educação com especial atenção a demanda de setores físicos, como Núcleo de Tecnologia 

Educacional, que sirva de suporte a formação e atuação pedagógica dos profissionais da 

rede, com dois indicadores.  

Com relação à área dois, condições da rede física escolar existente, que avalia as 

condições materiais, de equipamentos e mobiliários das escolas da rede observados os 

aspectos básicos de infraestrutura conforme a acessibilidade e segurança dos indivíduos que 

a frequentam, percebe-se que de sete indicadores no PAR 2007-2011 passaram-se para doze 

no PAR 2011-2014 focando as condições materiais e estruturais conforme as etapas de 

ensino (educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos) de cada 

escola a depender da espacialidade em que a instituição educativa se encontra inserida (se 

zona urbana ou rural). 

Condizente a área três, uso de tecnologias (área 2 no PAR 2007-2011), apenas a 

redação dos indicadores modificou-se, mas em sua essência continuam se referindo a 

existência de laboratórios de informática e ciências, acesso à internet, salas de recursos 

multifuncionais e material audiovisual. Essa área possui quatro indicadores que podem gerar 

ações que se referem à construção, ampliação ou adequação para laboratórios de informática 

e ciências, construção, adequação ou ampliação de salas para Atendimento Educacional 

Especializado e disponibilidade de recursos tecnológicos que auxiliem a inclusão e inserção 

das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC. 

A área quatro (área três no PAR anterior), recursos pedagógicos para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que considerem a diversidade das demandas 

educacionais, possui no PAR 2011-2014 quatro indicadores (tinha cinco no PAR 2007-

2011) podem gerar ações que viabilizem a aquisição de recursos como jogos, mapas, 

acervos bibliográficos, materiais e equipamentos esportivos e a produção de materiais 

pedagógicos conforme público da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

No PAR 2011-2014, a dimensão quatro, quer seja infraestrutura física e recursos 

pedagógicos, ampliou seu campo de ações, contendo quatro áreas, vinte e dois indicadores 

que podem gerar vinte e duas ações no total e várias subações. Para efetivar todas as ações e 

subações para a melhoria das condições materiais e estruturais das escolas e dos sistemas de 

ensino, o PAR se materializa como um grande planejamento que envolve outros programas 
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já existentes no contexto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Esses programas são responsáveis por consubstanciar a assistência técnica e financeira do 

MEC. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
8
 através de sua versão PDDE 

Estrutura, PDDE acessibilidade, PDDE água no campo e o PDDE escola do campo destinam 

recursos diretamente para as escolas. Já o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 

de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância
9
, O 

programa Caminho da Escola
10

, O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

ProInfo
11

, Programa um Computador por Aluno – Prouca
12

, Programa Governo Eletrônico – 

Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) 
13

, Programa Mais Educação
14

 e/ou os projetos 

arquitetônicos do MEC são exemplos de recursos destinados a rede educacional com repasse 

direito ao gestor municipal. 

 

3.4 ALGUMAS REFLEXÕES 
 

Diante da exclusão proporcionada pelas deficiências nos sistemas educacionais 

surge o apelo pela qualidade. Porém uma qualidade em todo o processo educacional, desde a 

construção do prédio da escola e da providência dos recursos pedagógicos, na formação de 

professores e profissionais de educação, na garantia de uma gestão democrática e da plena 

participação da comunidade escolar, nos processos de avaliação interna aos sistemas e 

escolas, nas avaliações externas. Para tanto, são necessários diálogos na percepção das 

verdadeiras necessidades e investimentos. 

                                                      
8
 O PDDE é regido pela Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e por resoluções posteriores do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e objetiva transferir recursos diretamente ao 

caixa da unidade escolar conforme. O programa possui várias ações agregadas divididas em grupos: PDDE 

integral, PDDE estrutural e PDDE Qualidade.   
9
 Instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 e visa garantir o acesso de crianças a creches e pré-

escolas, bem como garantir as condições de infraestruturas necessárias ao funcionamento das instituições 

públicas de educação infantil.   
10

 Instituído pelo Decreto nº 6.768, de 2009, o programa objetiva ampliar, renovar e padronizar veículos que 

garantam o acesso dos estudantes a escola. Dependendo da necessidade podem ser disponibilizadas a aquisição 

de ônibus, bicicletas e lanchas.   
11

 O Proinfo foi criado em 1997 e reestrutura em 2007 através do Decreto n° 6.300 e tem como objetivo 

promover o uso da Tecnologias de Informação e Comunicação em escolas públicas.   
12

 O Prouca é um programa que possibilita aos entes federados adquirir computadores portáteis para 

possibilitar a compra o governo disponibiliza uma linha de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social – BNDS.   
13

 O Gesac é um Programa do Ministério das Comunicações que objetiva viabilizar a conexão em banda larga a 

lugares como comunidades ribeirinhas e do campo, principalmente aquelas que apresentam condições de 

vulnerabilidade social.   
14

 O Mais Educação objetiva ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola oferecendo atividade 

no contra turno.   
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O PAR aparece como uma promessa deste investimento, entre outras dimensões no 

que se constitui a base da educação, o prédio escolar, em que irão incidir ou não práticas 

pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de estudantes críticos e com desejo de 

transformação da realidade. O fato é que não dá para continuar sucateando a escola pública 

nem escolhendo para onde destinar os recursos sem critérios técnicos e que acima de tudo 

garanta uma educação com condições justas tanto para o estudante dos grandes centros 

urbanos com alto desenvolvimento econômico quanto para o estudante das periferias e das 

comunidades localizadas em áreas rurais distantes. 

Ao ter como critério os municípios e sistemas educacionais públicos com baixo 

IDEB, o PAR se propôs agir no foco das desigualdades, a ampliação dos indicadores no 

PAR 2011-2014 com relação ao PAR 2007-2011 é outro ponto positivo, demonstra a 

reflexão realizada a partir dos primeiros resultados no intuito de abranger o campo de 

atuação do plano. No entanto, é neste sentido que o PAR (2011-2014) pode perder-se como 

instrumento meramente burocrático, ao todo o plano abrange quatro dimensões que somam 

82 indicadores, podendo gerar até 82 ações e 345 subações.  

Teoricamente, os indicadores que compõem a dimensão de infraestrutura física e 

recursos pedagógicos podem funcionar ao mesmo tempo como um padrão mínimo para as 

condições estruturais e materiais das escolas públicas, uma vez que segue uma normatização 

fixa a nível nacional, e/ou consequentemente como um instrumento regulador por parte do 

Estado que fere a autonomia do planejamento educacional local, já que não abre espaço para 

que os sistemas de ensino acrescentem ações que julgue necessário e que de repente não seja 

contemplado no PAR. 

Outro aspecto contraditório é como a qualidade da educação é aferida, por meio do 

IDEB, isso pode funcionar como uma alienação do planejamento da educação visando pura 

e simplesmente à obtenção da evolução dos resultados a qualquer custo, que vão desde a 

aprovação em massa, à alienação aos conteúdos das avaliações externas, responsabilização 

dos professores pelo fracasso ou enaltecimento dentro de um mesmo sistema, de escolas 

com melhores resultados criando uma sensação de desestímulo às demais.  

Enfim, o PAR suscita reflexões a partir das contradições enquanto programa 

resultante de um contexto também contraditório, portanto exige uma avaliação em contexto 

micro para se perceber os seus efeitos práticos, o que será realizado no próximo capítulo. 



70 

 

4 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR): CONTRIBUIÇÕES AS 

CONDIÇÕES MATERIAIS E ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

RIACHUELO/RN 

 

O Plano de Ações Articuladas – PAR instituído no âmbito do Decreto 6.094/2007 é 

um imperativo para a efetivação das vinte e oito diretrizes do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. Somente através do PAR os estados e municípios passaram a receber 

as transferências de recursos voluntários da União e a promessa, entre outros aspectos, da 

melhoria de infraestrutura física e recursos pedagógicos das escolas públicas vinculadas a 

seus sistemas de ensino. Tendo em vista as deficiências condizentes a esta dimensão, o PAR 

se constitui como programa necessário, principalmente aos municípios carentes de recursos 

técnicos e financeiros. 

O PAR está em seu terceiro ciclo de vigência e demonstra, ao menos teoricamente, 

uma continuidade necessária, uma vez que o país é costumado com ações pontuais que 

fragmentam as iniciativas e resultados educacionais. No entanto, se faz necessário avaliar até 

onde essa continuidade pode contribuir positivamente na distribuição de recursos aos entes 

mais deficitários ou se apenas é mais uma etapa burocrática a ser cumprida pelos estados e 

municípios no intuito de fornecer a União informações que a mantenham ativa no seu papel 

de agente regulador. 

A dimensão quatro do PAR, quer seja infraestrutura física e recursos pedagógicos, 

promete, caso solicitado pela rede de educação, fornecer as condições materiais e estruturais 

que possibilitem equipar o “chão da escola” para além de salas de aulas. Entre as ações que 

pode gerar está a construção de novos prédios escolares, de salas de informática, de ciências 

e de leituras, de quadras de esportes, de bibliotecas e refeitórios. Promete subsidiar os entes 

federados, que mais sofrem com a falta de recursos financeiros, na aquisição de mobiliário, 

brinquedos, utensílios de cozinha, computadores, acervo bibliográfico, material esportivo, 

transporte escolar, apliquem recursos visando à acessibilidade do ambiente escolar como 

todo bem como na melhoria dos aspectos de ventilação e iluminação dos espaços existentes. 

Em suma, possui na sua abrangência a explicação para a necessidade de uma análise quanto 

a sua efetividade. 

O período elencado para este estudo compreende o segundo ciclo do Plano de 

Ações Articuladas que se inicia em 2011 e se prorroga até 2015. Porém tendo em vista que o 

PAR anterior foi para os municípios uma novidade quase milagrosa devido a tantas ações 

que se propõe, será necessário revisitar o período de 2007 a 2011 para compreender os 



71 

 

avanços e limites deste programa. O lócus desta pesquisa é a rede municipal de educação do 

município de Riachuelo, Rio Grande do Norte, com observância a condições estruturais e 

materiais informados no censo escolar antes e depois dos dois primeiros ciclos do PAR e os 

repasses recebidos para esta dimensão no que concerne o apoio voluntário da União. 

No intuito de melhor articular essa análise, este capítulo está dividido em três 

subseções: A primeira se refere às características gerais do município de Riachuelo/RN 

buscando apresentar os aspectos geográficos e socioeconômicos em que o objeto de estudo 

está inserido. Em seguida, se observará as características da rede municipal de Educação 

atentando-se para o quantitativo de escolas e suas localidades, matrículas, IDEB e por 

último, se buscará perceber o que o PAR 2007-2011 e o PAR 2011-2014 apontaram como 

necessário a melhoria das condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos e em até 

que ponto esses apontamentos surtiram efeitos práticos. 

 

4.1 O MUNICÍPIO DA PESQUISA E AS CARATERÍSTICAS DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
 

O município de Riachuelo, assim instituído pela Lei estadual nº 3.018 de 20 de 

dezembro de 1963, está localizado na mesorregião Agreste do estado do Rio Grande do 

Norte, cerca de 80 quilômetros da capital, Natal (IBGE, 2007). As margens da BR 304, na 

altura do quilômetro 68, Riachuelo possui em seus limites os municípios de Santa Maria, 

São Paulo do Potengi, Caiçara do Rio dos Ventos, Bento Fernandes e Ruy Barbosa. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, Censo 2010, o quantitativo de 

habitantes era de 7.067, dos quais 4.342 (61%) eram residentes da zona urbana e 2.725 

(39%) da zona rural (IBGE, 2010). Estima-se que em 2017 essa população tenha alcançado 

o quantitativo de 8.075 pessoas distribuídas em uma área territorial correspondente a 

262,887 km² (IBGE, 2017). O Produto Interno Bruto – PIB per capita do município 

corresponde, em 2015, a R$ 7.116.46 ocupando a posição 139º de 167º no estado do Rio 

Grande do Norte e a 4708º de 5570º do país (IBGE, 2015). 

 

4.1.1 Indicadores Socioeconômicos do município de Riachuelo/RN 
 

Carente de recursos financeiros e de atividades econômicas que viabilizem a 

captação de recursos próprios, maior parte dos recursos do município advém de receitas 

externas. Em 2015, por exemplo, segundo o IBGE, 86,9% das suas receitas advinham de 
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repasses estaduais, federais ou de outras fontes (IBGE, 2015). Essas transferências de 

recursos aos municípios é uma das características do pacto federativo brasileiro que para a 

consecução das políticas públicas contam com mecanismos públicos e privados de 

financiamento. Tendo em vista que o município de Riachuelo se enquadra entre aqueles de 

pequeno porte (até 10.000 habitantes) a dependência desses repasses ganha uma maior 

intensidade repercutindo nas ações voltadas a sua população. 

Em 2010, o percentual de pessoas extremamente pobres no município de Riachuelo 

era 21,63% e o de pessoas pobres, 44,06%, evidenciando que pelo menos 65,7% dos 

munícipes estava em condição de pobreza (IBGE, 2010). O índice de Gini
15

 do município 

era de 0,5411 (DATASUS, 2010) confirmando a situação de desigualdade na distribuição de 

renda entre os seus munícipes. 

De acordo com Barros, Henriques e Mendonça (2000) é preciso reconhecer a 

multiplicidade dessa pobreza que na prática não corresponde apenas a bens econômicos, mas 

“a situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de 

vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico” 

(BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 124). 

Neste sentido é que uma população majoritariamente pobre carece de um poder 

público mais fortemente preparado e comprometido com as classes menos favorecidas, tanto 

na recepção de recursos financeiros quanto a sua gestão tornam-se aspectos imprescindíveis 

para que as desigualdades econômicas entre os munícipes não repercutam no seu 

desenvolvimento como todo. 

 

O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve resultar do crescimento 

econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve 

incluir “as alterações da composição do produto e a alocação de recursos 

pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores 

de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 

condições de saúde, alimentação, educação e moradia) 

(VASCONCELLOS; GARCIA, 1998, p. 205 apud OLIVEIRA, 2008, p. 

38). 

 
 

Assim, apesar de se conceber o crescimento econômico como importante, deve-se 

perceber em que medida tal crescimento incide sob as condições de vida da população. O 

primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD apresentou em 1990 o conceito de Desenvolvimento Humano e o 

                                                      
15

 O índice de Gini mede a desigualdade social e foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 

1912. Seus resultados variam entre 0 e 1, em que 0 corresponde à completa igualdade e 1 a completa 

desigualdade entre as rendas de uma população 
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Índice de Desenvolvimento Humano – IDH “como medida do grau de Desenvolvimento 

Humano de um país” (PNUD 2013, p. 24) ampliando os índices que se restringem a avaliar 

apenas a renda da população.  

O conceito de desenvolvimento humano assenta-se na ideia de que “o crescimento 

econômico não se traduz, por si só e automaticamente, em progressos no desenvolvimento 

humano” (PNUD, 2013, p.5) e por este motivo considera três aspectos fundamentais no 

IDH: longevidade, educação e renda em uma escala que varia de 0 a 1, em que quanto mais 

próximo de 1 melhor o desenvolvimento humano.  

Em 2010 o Brasil apresentou um IDH de 0,699 ocupando a 73º posição global, 

alcançou, portanto, o status de país com alto desenvolvimento humano. Apesar do IDH 

constatado, o contexto histórico de profundas desigualdades faz emergir no Brasil realidades 

díspares entre regiões, estados, municípios, áreas urbanas e/ou rural, bairros. O PNUD Brasil 

junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e a Fundação João Pinheiro – 

FJP ao adaptarem a lógica do IDH para colherem o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDH-M conseguiram confirmar quantitativamente essa heterogeneidade. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, (2013) “o IDHM brasileiro segue 

as mesmas três dimensões do IDH global [...], mas vai além: adequa a metodologia global ao 

contexto brasileiro e a disponibilidade de indicadores nacionais” (PNUD; IPEA; FJP, 2013, 

p. 26). As oportunidades educacionais, expectativa de vida e a distribuição de renda no 

Brasil variam significativamente conforme a espacialidade a que pertença e por isso é 

possível encontrar municípios com IDHM alto e também aqueles com IDHM muito baixo. 

Riachuelo está entre os municípios com baixo IDHM (0,592) ocupando a 4331º 

posição do ranking do país (de um total de 5565 municípios) e a 107º do estado (de 167 

municípios) (PNUD, 2013). Na prática, alcançar 0,592 em IDHM significa que o município 

apresenta dificuldade em oferecer aos seus munícipes condições para a garantia de um 

padrão que garanta as necessidades básicas. Os índices de cada dimensão pontuaram da 

seguinte maneira, conforme o gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Distribuição das Dimensões do IDHM do Município de 

Riachuelo/RN segundo Renda, Educação e Longevidade no ano de 2010 

 

 
 

 

Constata-se que a dimensão educação é a que menos contribuiu para o IDHM do 

município em 2010, tendência percebida também no IDH global em que as dimensões de 

renda, educação e longevidade alcançaram respectivamente: 0,739; 0,637 e 0,816. Não é 

surpresa que o país tem entre os serviços básicos deficitários a educação, surpresa é mesmo 

diante dessa realidade está entre os países com alto desenvolvimento humano. 

Guimarães e Januzzi (2005) chamam a atenção para a reflexão acerca do IDH 

global, na concepção dos autores apesar do IDH ser uma importante medida de renda, 

longevidade e educação algo impossível no índice do Produto Interno Bruto - PIB, por 

exemplo, demonstra um hiato para com a complexidade dos aspectos que levam a um 

desenvolvimento humano reduzindo-os a apenas três indicadores. Ademais, a avaliação das 

dimensões é constituída de critérios diferentes¹ que acabam atribuindo a categoria renda um 

peso maior que as demais. Assim, “as alterações anuais do IDH e a classificação entre países 

podem estar refletindo, em muitos casos, de forma mais efetiva, as mudanças de 

comportamento desse componente e não dos eventuais progressos nas dimensões educação e 

saúde” (GUIMARÃES; JANNUZI, 2005, p. 78).  

Voltando ao IDHM de Riachuelo, no que se refere à dimensão renda, foi 

identificada uma per capita municipal de R$ 262,85 (duzentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos), enquanto que no Rio Grande do Norte foi de R$ 545,42 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). O município ocupa a 116º 

posição no ranking dos municípios do RN que por sua vez é o estado com menor renda per 

capita do Brasil em 2010. A dimensão longevidade no município de Riachuelo é de 71,01 

0,767 
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anos de idade não muito distante da média do RN, 72,52 (PNUD, 2013). Tais condições 

repercutem na distribuição de oportunidades contribuindo para as condições de 

vulnerabilidade social.  

Na tabela 10, a seguir, pode-se mensurar o percentual de vulnerabilidade social no 

município de Riachuelo-RN no ano de 2010: 

 

Tabela 10 - Distribuição das Crianças no Brasil e no Município de Riachuelo/RN 

segundo a Mortalidade Infantil; a Condição Familiar: Trabalho/Renda e Condição 

Familiar no ano de 2010 

 

Crianças e Jovens Riachuelo Brasil 

Mortalidade infantil 23,7 16,7 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 40,0 56,0 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 3,2 3,3 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e 

são vulneráveis, na população dessa faixa. 

26,0 33,3 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 5,9 2,9 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos 5,7 - 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, 

no total de mães chefes de família. 

26,5 17,2 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 7,0 2,4 

% de crianças extremamente pobres 31,0 11,5 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 69,2 - 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal 

60,8 35,2 

Condição de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 78,9 - 

 

Os maiores índices evidenciados no município de Riachuelo que demonstram a 

falta de oportunidades equitativa e que submetem a população a condições de 

vulnerabilidade referem-se ao percentual de pessoas vulneráreis a pobreza (69,2%), de 

pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental e em ocupação informal (60,8%), de 

crianças de 0 a 5 anos de idade fora da escola (40,0%) e de crianças em extrema pobreza 

(31,0%). 

De acordo com Yunes e Szymaski (apud JANCZURA, 2012): “A vulnerabilidade 

refere-se aos indivíduos e às suas suscetibilidades ou predisposições a respostas ou 

consequências negativas” (YUNES; SZYMASKI apud JANCZURA, 2012, p. 302, grifo 
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nosso), o que só poderá ser superado à medida que estas predisposições dos grupos sociais 

“transite de uma noção de carências sociais para o terreno de direitos sociais” (OLIVEIRA 

apud Ibid. p. 303). No que se refere à ocupação, ou trabalho, do total de 4.475 pessoas com 

18 anos de idade ou mais residentes no município de Riachuelo-RN, 1.254 estavam na 

categoria economicamente inativos, 824 economicamente ativos desocupados e 2.400 

pessoas se enquadravam no grupo da população economicamente ativa ocupada (PNUD; 

IPEA; FJP, 2013). O gráfico 2 ilustra esse quantitativo em percentuais. 

 

Gráfico 2 - Situação da População do Município de Riachuelo/RN 

com ocupação em 2010 

 

 

 

No ano de 2010, das pessoas ocupadas no município de Riachuelo-RN 30,92% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,34% na indústria extrativa, 4,24% na indústria de 

transformação, 11,81% no setor de construção, 0,51% nos setores de utilidade pública, 

13,29% no comércio e 37,50% no setor de serviços (PNUD, 2013). Quanto ao nível 

educacional dos ocupados, 41,94% possuíam ensino fundamental completo e 30,49% ensino 

médio (PNUD, 2013).  

De modo geral, observa-se que o município de Riachuelo/RN possui uma história 

recente (54 anos de emancipação política), poucos atrativos econômicos que incidem sobre a 

sua arrecadação e sobre a qualidade dos serviços públicos oferecidos a população. Além 

destes aspectos outros devem ser levados em consideração como, por exemplo, as 

características das gestões municipais que administram os recursos advindos das receitas 

próprias ou de repasses externos que podem indicar uma maior ou menor autonomia no 

planejamento de políticas públicas e de sua efetivação.  

Em suma, o contexto é um importante indicativo para se compreender os aspectos: 

social, econômico e político no qual está situado o objeto de estudo deste trabalho e que 

54% 

18% 

28% 

População economicamente ativa

ocupada

População economicamente ativa

desocupada

População economicamente inativa

Fonte: Atlas Brasil/Pnud 
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sinalizam as dificuldades deste ente, que em certa medida repercutem para a garantia de uma 

educação de qualidade. 

 

4.1.2 Indicadores Educacionais: Escolas e matrículas da rede 
 

A Educação no município de Riachuelo é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SEMEC ofertando educação infantil (creche e pré-

escola) e ensino fundamental com extensão a modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA e a modalidade de Educação Especial – EE durante toda a escolarização. Para atender 

a demanda de estudantes nas diferentes etapas e localidades do município a rede municipal 

de educação possui sete escolas. No quadro 4, podem-se observar quais são essas escolas 

vinculadas à rede municipal, sua localização e etapa de escolarização. 

 

Quadro 4 - Escolas vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Riachuelo/RN (SEMEC) segundo sua localização e etapa de escolarização 

 Nome da escola Localização Etapa 

1. Creche Pequenos Querubins Centro/ Zona Urbana EI 

2. Escola Municipal José Alves de Lima  Bairro Nossa Senhora da 

Conceição/ Zona Urbana 

EI/AIEF 

3. Escola Manoel Gurgel do Amaral 

Valente  

Bairro Nossa Senhora da 

Conceição/ Zona Urbana 

EI/EF/EJA 

4. Escola Municipal Antônio Lins de 

Medeiros  

Assentamento Furnas – Zona 

Rural 

EI/AIEF 

5. Escola Municipal Francisquinho 

Caetano  

Cachoeira do Sapo – Zona 

Rural 

EI/EF 

6. Escola Municipal Monsenhor Expedito Sítio Potengi Pequeno – Zona 

Rural 

EJA 

7. Escola Municipal Presidente Tancredo 

Neves 

Comunidade Serra da 

Formiga – Zona Rural. 

EI/AIEF 

 

Fonte: Censo Escolar 2015/Qedu.org
16

/Elaborado pela autora. 
 

Legenda: EI- Educação Infantil/EF – Ensino Fundamental/AIEF- Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental/ AFEF – Anos Finais do Ensino Fundamental/ EJA – Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

De acordo com as informações contidas no quadro 4, são três as escolas localizadas 

na zona urbana e quatro na zona rural. Há uma escola exclusiva à educação infantil, cinco 

ofertam educação infantil e ensino fundamental com extensão a EJA para uma delas e uma 

                                                      
16

 Nota: O Qedu é uma plataforma existente desde 2013 que divulga os principais dados da educação básica, 

conforme dados do INEP a partir de 2010. 
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oferta exclusiva de EJA. Tendo em vista os diferentes objetivos de cada etapa e modalidade 

de escolarização há de se compreender que a existência de várias etapas no ambiente escolar 

se põe como um desafio à gestão, uma vez que exige estrutura física e pedagógica adequada 

a todas as etapas e que ao mesmo tempo em que considere as especificidades de cada uma. 

Tendo em vista que essa é uma discussão a ser ampliada nos resultados desta pesquisa, a 

tabela 11 demonstra a distribuição de matrículas por etapa de escolarização no período de 

2007 a 2015. 

 

Tabela 11 - Número de Matrículas da Rede Municipal de Educação de Riachuelo/RN Segundo 

a Etapa de Escolarização no período de 2007-2015 

 

 

 

Ano 

 

Educação Infantil 

 

Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

 

Anos Finais de 

Ensino 

Fundamental 

 

Educação 

de Jovens e 

Adultos 

 

 

Educação 

Especial 

 

 

Total 

Creche Pré-

Escola 

2007 201 250 697 333 184 2 1667 

2008 208 223 673 331 187 1 1623 

2009 173 228 661 405 182 1 1650 

2010 95 214 566 343 159 36 1413 

2011 69 250 524 341 152 33 1369 

2012 39 214 534 363 185 30 1365 

2013 82 234 506 340 364 64 1590 

2014 53 264 502 293 362 55 1529 

2015 106 183 443 253 192 46 1223 

 

Fonte: MEC/INEP/ Censo Escolar 2007-2015. 

 

Notas: 

*Nas matrículas de educação infantil e ensino fundamental, o resultado refere-se às matrículas em escolas de 

tempo parcial e integral. 

** No que se refere às matrículas de Educação especial, os valores são o total de matrículas na rede, mas estas 

são distribuídas entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. 

*** A partir de 2014 as matrículas da EJA também incluem as matrículas do Projovem Urbano. 

**** De 2008 a 2014 as matrículas da EJA do ensino fundamental incluem as matrículas de estudantes de 

EJA integrado a Educação Profissional. 

 

As informações dispostas na tabela 11 demonstram uma redução substancial de 444 

matrículas na rede municipal de educação no ano de 2015 com relação a 2007. Observando 

esta involução por etapa de escolarização, somava-se 162 estudantes a menos na educação 

infantil e redução expressiva 334 matrículas no ensino fundamental, ambas compensadas 

pelo aumento de oito matrículas na EJA e de 44 na Educação Especial – EE. Embora chame 

atenção a queda no número de matrículas, essa também foi uma tendência estadual. As redes 

municipais de educação do Rio Grande do Norte
17

 apresentaram, de modo geral e 

                                                      
17

 Consideram-se apenas as matrículas em escolas municipais. 
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considerando as mesmas etapas e modalidades de escolarização, uma redução de 45.515 

matrículas, eram 463.133 em 2007 e passaram para 417.618 em 2015. Porém, 

diferentemente do município de Riachuelo, o estado apresentou aumento no número de 

matrículas da educação infantil, de + 7.440
18

 e redução no número de estudantes na EJA de 

– 12.587
19

. 

Ainda conforme a tabela 11 constata-se que em 2013 a rede municipal de educação 

apresenta um aumento de 50,8% no número de matrículas na modalidade EJA com relação 

ao ano anterior, 2012, que praticamente se mantem em 2014. Em 2015 essas matrículas 

reduzem-se em 50,3% com relação ao ano anterior. De acordo com informações obtidas com 

a equipe da SEMEC atuante no período, o aumento na quantidade de matrículas se deu 

devido a abertura de novas turmas de EJA tanto na zona urbana quanto na zona rural. Em 

2012, por exemplo, segundo o censo escolar, o município de Riachuelo não registrava 

estudantes de EJA em escolas da zona rural, porém em 2013 esse número passa para 94 e em 

2014 para 149.  

O propulsor para a formação de novas turmas de EJA, foi o Programa de Apoio ao 

Sistema de Ensino para atendimento ao EJA que tem a primeira injeção de recursos em 

dezembro de 2012 no valor de R$ 75.480,75, o segundo repasse foi em agosto de 2013 no 

valor de R$75.480,75 e o último em dezembro de 2013 no valor de R$ 159.348,25. 

Conforme as informações disponibilizadas pelo FNDE esses repasses não voltaram a ser 

realizados para 2015 e consequentemente as turmas foram fechadas. 

A Educação Especial, de acordo com a tabela 12, demonstrou uma evolução 

expressiva a partir de 2010 com relação a 2007, alcançando o seu ponto máximo de 

estudantes matriculados nessa modalidade no ano de 2013. Tendo em vista que as matrículas 

nesta modalidade são distribuídas entre as etapas de escolarização ofertada pela rede 

municipal, a tabela 12 demonstra a distribuição no período de 2007 a 2015. 

 

Tabela 12 - Distribuição das Matrículas de 

Educação Especial por etapas de escolarização no 

período de 2007 a 2015 

 

 

Ano 

Educação 

infantil 

Ensino 

Fundamental 

 

EJA 

Creche Pré-

escola 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

2007   2   

                                                      
18

 Em 2007, as matrículas da rede municipal a nível estadual eram de 94.893 e em 2015 de 102.333. 
19

 A EJA tinha em 2007, 50.540 matrículas e em 2015, 37.953. 
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2008   1   

2009   1   

2010  1 26 9  

2011   25 7 1 

2012   15 7 1 

2013 1 9 24 20 10 

2014  7 24 19 5 

2015  3 22 17 4 

 

Fonte: Deed/ Inep/MEC 

 

Conforme tabela 12, no período de 2007 a 2015 o maior crescimento ocorreu nos 

anos iniciais do ensino fundamental, primeira etapa a receber estudantes com necessidades 

educacionais especiais na rede municipal de educação de Riachuelo.  

A ausência de estudantes desta modalidade na creche em oito dos dez anos 

consultados demonstra que estes estudantes não estão passando por esta etapa ou que estão 

sendo diagnosticado após passarem pela creche. Outro indicativo para a não matrícula pode 

ser a falta de prioridade preparo da rede para receber estes estudantes, uma vez que das 

cinco escolas que ofertam creche apenas uma é adaptada às especificidades da educação 

infantil, as demais funcionam em prédio de ensino fundamental em salas “improvisadas”. 

Em 2012 a Creche Municipal Pequenos Querubins passou a receber recursos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para ser investido com exclusividade na 

rubrica de acessibilidade, situação que contribui para justificar a elevação das matrículas na 

Educação Especial no nível da Educação Infantil no ano posterior (2013). Ampliando ainda 

mais essa condição, em 2013, a Escola Municipal José Alves de Lima, instituição que oferta 

vagas desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, também foi contemplada com essa 

modalidade de recursos direcionados a melhoria das condições de acessibilidade dos 

estudantes. 

Esse preceito de garantir a inclusão educacional nas instituições públicas escolares 

nacionais pode ser visto no cerne do Decreto nº 6.094/2007, que em consonância com o Art. 

205 da CF/88, prevê a ampliação da educação para todos os cidadãos, inclusive, para 

aqueles sujeitos portadores de necessidades especiais, dessa forma o Art. 2º, inciso IX, do 

referido Decreto, afirma ser obrigação dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e da 

União: “Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas” (BRASIL, 2007).  
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Deste modo, o acesso consubstanciado por meio da matrícula e a adaptação dos 

espaços físicos escolares às necessidades dos alunos especiais são requisitos necessários que 

contribuem para inclusão dessas crianças, em especial, aquelas oriundas das classes 

trabalhadoras. 

 

4.1.3 Indicadores Educacionais: O IDEB 
 

Tendo em vista que o IDEB é o atual índice que afere a educação do país, no qual 

se alicerçam o planejamento e avaliação das políticas educacionais, a tabela 13 apresenta o 

IDEB do município de Riachuelo no período de 2007-2015 conforme resultados dos anos 

avaliados. 

Tabela 13 - IDEB do Município de Riachuelo os Anos Iniciais do Ensino  

Fundamental no Período de 2007 a 2015 

 

REGIÃO/ 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

 

IDEB OBSERVADO 
 

METAS PROJETADAS 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 

Rio Grande do 

Norte 3,2 3,5 3,8 4,0 4,4 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 

Riachuelo 2.3 3.2 3.1 3.0 3.6 2.1 2.6 3.0 3.3 3.6 
 

Fonte: MEC/ Inep. 

 

Consoante às informações da tabela 13, a Rede Municipal de Educação de 

Riachuelo/RN, no que se refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental, atingiu as metas 

projetadas em quatro dos cinco biênios em que houve avaliação, foi positivo nos anos de 

2007, 2009, 2011 e 2015, apenas em 2013 o índice ficou abaixo da meta estipulada pelo 

MEC. No entanto, os anos iniciais do ensino fundamental a nível municipal apresentou, 

durante todo o período avaliado, uma média bem inferior às médias do RN, da região e do 

país, o que evidencia que as desigualdades entre sistemas de ensino são bem maiores quando 

observadas em um contexto micro. 

Embora o Rio Grande do Norte tenha sido um dos estados que conseguiu atingir a 

meta nos anos de 2007, 2009 e 2011, o município de Riachuelo não seguiu essa tendência e 

não atingiu nenhuma das metas estabelecidas para o período. A tabela 14 demonstra os 

resultados do município para os anos finais do ensino fundamental no período de 2007 a 

2015. 
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Tabela 14 - IDEB do Município de Riachuelo os Anos Finais do Ensino Fundamental no Período de 

2007 a 2015 

 
 

Município 

 

IDEB OBSERVADO 
  

METAS PROJETADAS 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 

Rio Grande do 

Norte 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 2,6 2,7 3,0 3,4 3,7 

Riachuelo 2.2 2.3 2.4 2.4 3.2 2.5 2.6 2.9 3.3 3.7 

 

Já no que diz respeito aos anos finais do Ensino Fundamental o Município 

apresentou uma evolução numérica abaixo da meta projetada pelo MEC em todo o período 

de existência do indicador (2007 a 2015), com uma evolução tímida entre os períodos 2007 a 

2011 em que o índice amplia-se de 2.2 para 2.4, em 2013 manteve o IDEB do biênio anterior 

(2.4) e em 2015 o indicativo evolui de forma mais acentuada para o patamar de 3.2, embora, 

ainda bem abaixo da meta projetada que deveria atingir a escola de 3.7. 

O IDEB do município de Riachuelo, de acordo com a tabela 15, evidencia uma 

realidade que está para além das aparências, enquanto o país demonstra e até comemora os 

resultados para as séries finais do ensino fundamental através do alcance das projeções do 

índice nacional, há municípios, como é o caso de Riachuelo, com sérias dificuldades e quase 

estagnados em matéria de “qualidade”. A tabela 15 demonstra um dos requisitos 

considerados no cálculo para a média do IDEB, a nota nas provas de língua portuguesa e 

matemática dos estudantes do 5º e 9º ano da rede municipal de Riachuelo. 

 

Tabela 15 - Notas  em Língua Portuguesa e Matemática dos Estudantes da rede Municipal de Riachuelo 

na Prova Brasil 2007-2015 

 

Área de 

Conhecime

nto 

Ensino Fundamental 

5º ano 9º ano 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Língua 

Portuguesa 

141,90 147,23 145,72 152,98 167,16 208,70 232,61 235,14 221,56 

 

231,84 

Matemática 163,02 161,18 157,20 159,66 184,49 218,26 

 

223,14 

 

223,95 

 

219,73 

 

241,00 

 

 

Fonte: Qedu.org/INEP/Censo Escolar 2007-2015. 

 

Observando o desempenho dos estudantes nas provas de língua portuguesa e 

matemática, conforme tabela 15, percebe-se que houve uma evolução no comparativo dos 

resultados de 2015 com relação a 2007 tanto para o 5º quanto para o 9º ano. O 5º ano 

apresentou um decréscimo somente nas notas de língua portuguesa, em 2011, mantendo um 
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crescimento constante em matemática. O 9º ano teve decréscimo nas duas áreas de 

conhecimento avaliadas no ano de 2013 apresentando o melhor desempenho em 2011 para 

língua portuguesa e em 2015 para matemática. 

Considerando a escala Saeb, tabela 16, o desempenho em língua portuguesa dos 

estudantes do 5º e 9º ano e de matemática para apenas o 9º partiram do nível 1 em 2007 para 

o nível 2 em 2015, já o nível percorrido para matemática do 5º ano foi de 2 para 3.  

 

Tabela 16 - Níveis e respectivas pontuações da escala Saeb 

 

Anos Iniciais Anos Finais 

N
ív

el
 

Pontuações 5º ano 

N
ív

el
 

Pontuações 9º ano 

 

Língua 

Portuguesa 

 

Matemática 

 

Língua 

Portuguesa 

 

Matemática 

0 Menor que 125. Menor que 125 0 -----------------------

--- 

---------------------

-- 

1 Maior ou igual a 

125 e menor que 

150. 

Maior ou igual a 

125 e menor que 

150. 

1 Maior ou igual a 

200 e menor que 

225. 

Maior ou igual a 

200 e menor que 

225. 

2 Maior ou igual a 

150 e menor que 

175. 

Maior ou igual a 

150 e menor que 

175. 

2 Maior ou igual a 

225 e menor que 

250. 

Maior ou igual a 

225 e menor que 

250. 

3 Maior ou igual a 

175 e menor que 

200. 

Maior ou igual a 

175 e menor que 

200. 

3 Maior ou igual a 

250 e menor que 

275. 

Maior ou igual a 

250 e menor que 

275. 

4 Maior ou igual a 

200 e menor que 

225. 

Maior ou igual a 

200 e menor que 

225. 

4 Maior ou igual a 

275 e menor que 

300. 

Maior ou igual a 

275 e menor que 

300. 

5 Maior ou igual a 

225 e menor que 

250. 

Maior ou igual a 

225 e menor que 

250. 

5 Maior ou igual a 

300 e menor que 

325. 

Maior ou igual a 

300 e menor que 

325. 

6 Maior ou igual a 

250 e menor que 

275. 

Maior ou igual a 

250 e menor que 

275. 

6 Maior ou igual a 

325 e menor que 

350. 

Maior ou igual a 

325 e menor que 

350. 

7 Maior ou igual a 

275 e menor que 

300. 

Maior ou igual a 

275 e menor que 

300. 

7 Maior ou igual a 

350 e menor que 

375. 

Maior ou igual a 

350 e menor que 

375. 

8 Maior ou igual a 

300 e menor que 

325. 

Maior ou igual a 

300 e menor que 

325. 

8 Maior ou igual a 

375. 

Maior ou igual a 

375 e menor que 

400. 

9 Maior ou igual ou 

maior que 325. 

Maior ou igual a 

325 e menor que 

350. 

9 -----------------------

----- 

Maior ou igual a 

400. 

10 -----------------------

- 

Maior ou igual a 

350. 

   

 

Fonte: MEC/Inep/Saeb 

 

Neste sentido, a partir da tabela 16, pode concluir que os aprendizados mais 

complexos para os anos iniciais estão entre os níveis 9 e 10 e para os anos finais entre os 

níveis 8 e 9, situação bem distante dos desempenhos demonstrados pelos estudantes da rede 
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municipal de educação de Riachuelo no período de 2007 a 2015. De acordo com a 

predominância entre os níveis 1 e 2 pode-se deduzir que os conhecimentos adquiridos ainda 

sejam elementares, os mais simples a maior parte dos estudantes atendidos na rede 

municipal. Se consultar a média das notas a nível nacional, terá que elas percorrem os níveis 

3 e 4 para os anos iniciais e 2 e 3 para os anos finais conforme tabela 17. 

 

Tabela 17 - Notas dos Estudantes do 5º e 9º ano da Rede Municipal de Educação na Prova 

Brasil no período de 2007 a 2015 

 
 

Área de 

Conhecimento 

Ensino Fundamental 

5º ano 9º ano 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Língua 

Portuguesa 

171,40 179,58 185,69 189,72 202,29 228,93 238,68 238,77 239,40 247,33 

Matemática 189,14 199,52 204,58 205,10 214,55 240,56 241,78 244,84 243,80 250,57 

 

Fonte: Qedu.org/INEP/Censo Escolar 2007-2015. 

 

Logo, percebe-se que a rede municipal de educação de Riachuelo, mais uma vez 

está abaixo da média nacional das escolas públicas, mesmo que esta média também não seja 

a ideal. Vale salientar que as notas em língua portuguesa evidenciam uma lacuna de 

aprendizado que tende a repercutir na apreensão e construção dos demais conhecimentos 

necessários ao sucesso dentro e fora da escola. De acordo com Oliveira, Boruchovitch e 

Santos (2008) 

Essa situação lastimável é retratada em um levantamento realizado pela 

Organization for Economic Co-Operation and Development (2001), o qual 

indicou que 55% dos alunos do ensino fundamental brasileiro, matriculados nas 

7ª e 8ª séries têm pouca ou nula compreensão em leitura. Em decorrência, sabe-

se que a baixa ou nenhuma compreensão textual gera leitores pouco habilidosos 

na formulação de críticas, além de apresentarem sérios problemas para falar ou 

escrever utilizando a norma culta da língua (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; 

SANTOS, 2008, p. 532). 

 

Neste sentido, o aprendizado elementar contribui para estudantes poucos 

preparados para as demais etapas de escolarização e produz uma pessoa incapaz de 

compreender as novas maneiras de manipulação do pensamento da nova sociedade da 

informação. A falta de qualidade no aprendizado, constatado através das notas nas 

avaliações em larga escala sinalizam a necessidade de ações de intervenção no ensino 

fundamental para a rede municipal de educação de Riachuelo. 

 Tendo em vista que a aprendizagem soma-se ao rendimento dos estudantes para 

compor o IDEB, obtido através da média entre evasão, repetência e aprovação, a tabela 18 
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trás as informações referentes ao período de 2007 a 2015 dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental de acordo com os anos de avaliação do IDEB. 

 

Tabela 18 - Fluxo escolar do ensino fundamental no período de 2007 a 2015 de acordo com os 

anos de avaliação do IDEB 

 

 

Localidade 

Anos Iniciais Anos Finais 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Brasil 0,85 0,88 0,90 0,92 0,92 0,78 0,80 0,82 0,84 0,84 

Nordeste 0,79 0,82 0,86 0,88 0,89 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 

Rio Grande 

do Norte 

0,81 0,81 0,83 0,86 0,87 0,67 0,67 0,70 0,72 0,73 

Riachuelo 0,62 0,87 0,87 0,80 0,80 0,58 0,54 0,55 0,61 0,71 

 

Fonte: MEC/Inep 

Notas: 

*Quanto maior o rendimento, maior a aprovação. 

**As taxas de rendimento a nível Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte consideram aquelas relacionadas 

a rede pública de educação. 

***As taxas de rendimento de Riachuelo consideram apenas a rede municipal de educação. 

 

De acordo com os dados sistematizados na tabela 18, pode-se perceber que nos 

anos avaliados durante o período de 2007 a 2015 tanto os anos iniciais quanto finais da rede 

municipal de Riachuelo apresentaram uma melhoria no índice de rendimento escolar. A taxa 

de aprovação nos anos iniciais elevou-se de 62% no ano de 2007 para 80% no ano de 2015 e 

nos anos finais de 58% para 71%.  

Mesmo diante desta melhoria, os anos iniciais apresentaram em 2007, 2013 e 2015 

índice abaixo da taxa de aprovação nacional, regional e estadual. Nos anos finais essa 

realidade se estendeu a todo o período avaliado.  A taxa de aprovação nos anos iniciais é 

menor nos anos finais do ensino fundamental, e, essa tendência que se repete a nível 

nacional, pode ser explicada por meio da Lei nº 11.274/2006 que amplia o ensino 

fundamental de oito para nove anos e impulsiona a adoção do ciclo de alfabetização e 

letramento sem interrupções que ocorre do primeiro ao terceiro ano e impacta positivamente 

na taxa de aprovação dos anos iniciais. 

 No entanto, chegar em 2015 com uma taxa de não aprovados de 20% nos anos 

iniciais significa que estes estudantes, que ficavam pelo caminho nas 1º e 2º séries, estão 

sendo retidos ou estão deixando a escola nas turmas posteriores ao ciclo de alfabetização, 

quarto e/ou no quinto ano, ou seja, ainda é um índice expressivo apenas para duas séries, e o 
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pior, o estudante continua sendo excluído por não ter aprendido o que deveria ao longo dos 

três primeiros anos. 

O caminho realizado pelo IDEB da rede municipal de educação de Riachuelo, de 

modo geral apresentou evolução tanto para os anos iniciais quanto finais e neste sentido, se 

para o MEC a melhoria do índice significa a melhoria da qualidade educacional, pode-se 

deduzir que o município de Riachuelo apresentou avanço com relação à qualidade da 

educação ofertada. Para os anos iniciais a soma das notas de língua portuguesa e matemática 

foram cruciais para a melhoria do IDEB no ano de 2015, tendo em vista que a taxa de 

aprovação se manteve estável. Para os anos finais foram à taxa de aprovação somada à nota 

de matemática, respectivamente uma evolução de 0,10 e 21,27, as melhores do período 

2007-2015.   

Apesar da evolução, os indicadores apontam que tanto o aprendizado quanto a taxa 

de aprovação ainda são insuficientes do ponto de vista qualitativo, não só porque somados 

não atingiram a média 6,0 como almeja o MEC, mas principalmente porque a escola não 

tem sido capaz de manter o estudante na escola ao mesmo tempo em que possibilita que os 

conhecimentos necessários à sua compreensão crítica do mundo e a sua inserção social, 

política e econômica sejam efetivamente construídos.  

Os motivos são inúmeros e os mais variados possíveis e, portanto, não cabe nesta 

pesquisa tentar explicitar todos, seria por demais complexo, no entanto pode-se apontar que 

entre eles, está a falta de condições humanas, pedagógicas e financeiras que deveriam ser 

garantidas pelo Estado a estudantes, profissionais de educação e comunidade escolar. 

Segundo Machado (2012): 

 

As informações coletadas e divulgadas pelo INEP são ferramentas 

imprescindíveis para a gestão da educação nacional, porém só fazem 

sentido quando desencadeiam as outras etapas necessárias para a efetivação 

da avaliação externa: a interpretação dos dados e o uso dos resultados no 

trabalho das escolas. Como afirmou Sousa (2012), ao conceder entrevista 

sobre avaliação da aprendizagem aos profissionais de uma rede pública do 

estado de São Paulo: ‘o problema não é a prova, o problema é o que se faz 

com os resultados da prova’ (MACHADO, 2012, p. 73, grifo do autor). 

 
 

Seguindo a lógica empreendida por Machado (2012), também, os resultados do 

IDEB que concernem as escolas e as redes de ensino devem servir para que os professores, 

técnicos e gestores, locais e nacionais, utilizarem esse indicador como um, dentre diversos 

outros, que podem ajudar na análise dos processos de planejamento da gestão administrativa 

e pedagógica nos sistemas educacionais públicos, ao contrário da prática usual que utiliza 
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esses índices para estabelecer rankings das ditas melhores escolas, atendendo, assim, aos 

interesses da burguesa capitalista que busca estimular a competição para se atingir a 

qualidade com feição de mercado (MACHADO, 2012). 

Farenzena (2012) observa 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” (FARENZENA, 2012, p. 113). Essa reflexão de 

Farenzena (2012) indica a importância estratégica do PAR para o ente federado municipal, 

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 [...]” (Ibid., p. 112). 

 

4.2 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR: DIAGNÓSTICOS E RECURSOS 

PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHUELO/RN 
 

A partir da adesão dos entes federados ao Compromisso Todos pela Educação, 

condição prevista no Decreto nº 6.094/2007 todos os municípios, estados e o Distrito 

Federal receberam a responsabilidade de elaborar o diagnóstico dos níveis da Educação 

Básica sobre sua responsabilidade. O diagnóstico é o meio para identificar as necessidades 

educacionais dos sistemas de educação e subsidiar a formulação do PAR com vistas a 

programar um conjunto articulado de ações que possibilite a melhoria da qualidade da 

Educação Básica que passa a ser aferida pelo IDEB. Para subsidiar a elaboração do 

diagnóstico o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza aos entes federados uma base de 

dados educacionais. Que conforme o art. 5º do supracitado Decreto: “Acompanhada de 

informe elaborado pelo INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva evolução no 

tempo” (BRASIL, 2007). 

O processo é o mesmo para todos os ciclos do PAR: diagnóstico, elaboração do 

PAR para a rede de educação conforme pontuação de indicadores disponibilizados pelo 

MEC distribuído em quatro dimensões: Gestão Educacional; Formação de Professores; 

Práticas Pedagógicas e Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, e, 

posteriormente acompanhamento com observância de projetos disponíveis na Plataforma 

SIMEC para cadastramento e envio de documentação necessária bem como atenção às metas 

estabelecidas pelo MEC visando cumpri-las. 
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 A seguir se analisará o processo de implementação do PAR no município de 

Riachuelo com especial atenção a dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

 

4.2.1 O Plano de Ações Articuladas para o período de 2007 a 2011 
 

De acordo como os requisitos definidos no Decreto 6.094/2007 que instituiu o 

Compromisso Todos pela Educação, notadamente, no Art. 9º, cabe ao MEC enviar uma 

equipe técnica ao município para prestar “assistência na elaboração do diagnóstico da 

educação básica do sistema local” (BRASIL, 2007). Essa orientação dos técnicos do MEC 

passa a ser uma assessoria compulsória que visa facilitar a compreensão da estrutura e 

função do PAR no intuito de subsidiar a sua elaboração, nesse momento são explicitados 

quais os seus objetivos, como se faz o acompanhamento/avaliação e o cadastramento dos 

programas por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 

Ministério da Educação (SIMEC). 

No processo de implantação do PAR 2007-2011, de acordo com um dos técnicos 

que compunham a equipe local do município de Riachuelo os assessores técnicos da 

Secretaria Estadual da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC/RN) vieram 

até o município, conforme observamos no relato abaixo: 

 

[...] a gente foi procurado por uma equipe, acho que foi da secretaria do 

estado. Como o município de Riachuelo não tinha um plano municipal, a 

gente é uma rede única, aí veio uma equipe da secretaria do estado, 

formalizou junto com o município, assinou um termo de compromisso do 

programa Todos pela Educação, e que depois de assinado esse termo nós 

teríamos que fazer uma, como posso dizer. Uma avaliação geral da nossa 

educação no município [...] fazendo um levantamento de toda estrutura 

educacional (ENTREVISTADO 01, 2018). 
 

O contato com essa equipe técnica da SEEC/RN ocorreu para que se viabilizasse o 

assessoramento da equipe da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC de Riachuelo, 

que precisava constituir o comitê local, produzir o diagnóstico educacional local e elaborar o 

PAR municipal. De modo geral, no total de 46 indicadores distribuídos nas quatro 

dimensões do PAR 2007-2011, a rede municipal de educação de Riachuelo/RN apresentou a 

necessidade de ações em 78,0% dos indicadores, totalizando 33 ações, distribuídos entre as 

quatro dimensões. Na dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos foram 

elencados 39,0% do total de ações geradas para o período. 
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No gráfico 6 é possível perceber a quantidade de indicadores e de ações geradas 

conforme as áreas da dimensão 4 do PAR 2007-2011: Área 1. Instalações Físicas Gerais e 

Equipamentos; Área 2. Integração e expansão do uso de tecnologias da informação e 

comunicação na educação pública e área 3. Recursos Pedagógicos para o Desenvolvimento 

de Práticas Pedagógicas que considerem a diversidade das demandas educacionais. 

 

 

Fonte: PAR Riachuelo 2007-2011 

Observa-se que dos 14 indicadores existentes na dimensão de Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos do PAR 2007-2011 em apenas um a equipe responsável por elaborar 

o plano não solicitou ação e subações, demonstrando que em 2007 a situação estrutural da 

rede física e os materiais pedagógicos encontravam-se precários. Tendo em vista que o 

Município foi categorizado dentre aqueles considerados prioritários para o recebimento de 

assistência financeira do MEC, conforme prevê a Resolução nº 29 de 20 de junho de 2007, 

tal enquadramento confirma o reconhecimento dessas deficiências.  

O quadro 5 explicita os eixos temáticos, as linhas de ação e os itens passíveis de 

assistência técnica e/ou financeira aos municípios no contexto do PAR 2007-2011, segundo 

a Resolução/CD/FNDE nº 47 de 20 de setembro de 2007 que altera a Resolução nº 29 de 20 

de junho de 2007. 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 - Quantitativo de Ações Solicitadas no PAR (2007-2011) 

Segundo as Áreas na Dimensão de Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos no Município de Riachuelo/RN 
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Quadro 5 - Dimensão de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos: Eixos Temáticos, 

Linhas de Ação e Itens Passíveis de Assistência Financeira conforme Definido na 

Resolução/CD/FNDE nº 47/2007 

 

Eixo  Linhas de Ação  Itens Passíveis de Assistência 

Financeira 

 

4. Infra - Estrutura 

Física e Recursos 

Pedagógicos 

1. Aquisição e 

melhoria da 

Reestruturação 

da Rede Física e 

aquisição de 

recursos 

tecnológicos 

4.1.1 Construção, reforma e 

ampliação de prédios escolares que 

ofertam Educação Básica. 

4.1.2 Aquisição de recursos 

tecnológicos que promovam a 

inovação e melhoria de práticas 

pedagógicas. 

4.1.3 Aquisição de mobiliários e 

equipamentos para aparelhamento e 

reaparelhamento das escolas de 

Educação Básica e Educação 

Profissional. 
 

Fonte: MEC/FNDE/CD/Resolução nº 47/2007. 

 

De acordo com o quadro 5 os aspectos que podem gerar assistência financeira do 

MEC/FNDE referem-se a condições de instalações físicas gerais e recursos tecnológicos, 

esse último item abarca construção, reforma e/ou ampliação de dependências das escolas de 

Educação Básica, aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos pedagógicos 

necessários ao seu funcionamento. 

Devido à característica do PAR fundar-se no planejamento colaborativo, a 

execução das subações pode ser de competência da prefeitura municipal ou prever 

assistência técnica e/ou financeira do MEC, conforme critérios previamente estabelecidos no 

documento do PAR criado pelo ente federativo.  

No que se referem às subações geradas, a equipe técnica do município elencou 64 

das 85 subações disponíveis no Plano. A situação da Rede Municipal de Educação de 

Riachuelo/RN, percebida a partir da análise das ações e subações geradas, aponta para uma 

situação em que as condições materiais e estruturais do ente federativo são deficitárias, 

necessitando em caráter de urgência de ações direcionadas para equacionamento dessa 

defasagem.  

O gráfico 4 demonstra como foram distribuídas as responsabilidades em efetivar as 

subações na dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos. 
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Gráfico 4 - Distribuição das Ações do PAR (2007-2011) Conforme o Nível 

de Competência (União ou Município) no que diz Respeito ao 

Financiamento Riachuelo/2018. 
 

 

Fonte: PAR (2007-2011) 

 

Do total de 64 subações geradas para a dimensão de Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos, apenas 12,0% (8 subações) foram atribuídos à competência da 

assistência financeira do MEC. A maior parte das ações via MEC, 36,0% (23), prevê apenas 

a assistência técnica do ente mantenedor, enquanto que o município possui a 

responsabilidade de efetivar 52,0% (33) das subações. Essa situação levanta 

questionamentos, uma vez que o município de Riachuelo/RN depende quase que 

exclusivamente de repasses da União para dá conta de suas responsabilidades financeiras. 

Na observância dos recursos do FNDE transferidos via PAR para o município de 

Riachuelo/RN no período de vigência do primeiro PAR (2007-2011) foi possível constatar 

as seguintes liberações, conforme quadro 6. 

 

Quadro 6 - Recursos Financeiros Recibos pelo Município de Riachuelo Repassados 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 (FNDE) no período de 2007-2011 

Ano Valor Programa 

2010 196.515,00 Caminho da Escola – Aquisição de ônibus 

2010 298.407,95 Proinfância – Construções Novas 

2010 16.000,00 PDDE Acessibilidade 

2011 129.862,68 Mobiliário – PAR 

2011 298.407,95 Proinfância – Construções Novas 

 

Fonte: FNDE/ Liberações/Consultas Gerais 
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Conforme o quadro 6 e de acordo com os dados disponíveis na plataforma do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), as transferências 

relacionadas à dimensão de infraestrutura e recursos pedagógicos, sob a responsabilidade do 

MEC via PAR (2007-2011) começaram a acontecer a partir de 2010, três anos após o início 

de sua vigência.  

Apesar disso, um dos profissionais da educação que fez parte do comitê local de 

elaboração do PAR (2007-2011) considerou que o primeiro ciclo de vigência do PAR teve 

um resultado positivo sobre as condições materiais e estruturais das escolas da rede, segundo 

ele “[...] o primeiro plano foi o momento áureo da secretaria, onde a gente conseguiu a 

Creche modelo, transporte escolar, as bicicletas, as principais ações que conseguimos 

conquistar foi no primeiro plano” (ENTREVISTADO 2, 2018). 

A atribuição de uma conotação positiva em relação ao PAR 2007-2011 deve estar 

associada à novidade que este Plano representou para o desenvolvimento do planejamento 

educacional afeito as secretarias municipais e para o surgimento da possibilidade de realizar 

parcerias técnico-financeiras entre o ente municipal e o MEC no processo de execução das 

ações/subações elencadas no PAR. Ao mesmo tempo denota a dificuldade que os gestores 

municipais têm em diferenciar quais seriam os recursos vinculados ao primeiro ciclo do 

PAR e aqueles que pertencem ao segundo ciclo, tendo em vista que os repasses do primeiro 

PAR ocorrem de forma tardia, chegando a serem repassados já na vigência do segundo PAR 

(2011-2014). Essa condição pode ser percebida na fala do outro gestor entrevistado, que 

afirma: 

[...] teve algumas ações que não se concretizaram no primeiro que foram 

mantidas no segundo, algumas ações dependiam do auxílio técnico do 

MEC que era pra vir e não veio, e ficou a maior parte das ações de 

formação que dependia de pactuação com universidades, ficou pro 

segundo... [...] (ENTREVISTADO1, 2018, grifo nosso) 
 

 

A fala do entrevistado 1 demonstra que nem todas as ações do primeiro PAR (2007-

2011) foram concretizadas em função da não consumação da assistência técnico-financeira 

do MEC, esse foi o maior entrave para que as ações não fossem levadas a termo. Esse 

fracasso na consubstanciação das ações do primeiro PAR (2007-2011) pode ser atestado 

pelo fato de que várias ações e subações que haviam sido solicitadas nesse primeiro ciclo 

foram novamente requeridas no segundo PAR (2011-2014). Esse dado é importante para 

compreender um dos fatores que contribuíram para manutenção dos resultados pífios no que 
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diz respeito à melhoria da qualidade dos indicadores educacionais no período posterior a 

implementação do PAR (2007-2011) na Rede Municipal de Educação de Riachuelo/RN. 

 

4.2.2 O PAR 2011- 2014 
 

Em abril de 2011 o MEC disponibilizou aos entes federados uma plataforma 

eletrônica destinada a atualização dos diagnósticos educacionais dos municípios e estados, 

segundo a orientação divulgada: “[...] essa etapa deve significar uma atualização dos dados 

da realidade local, com ênfase na importância do planejamento na construção da qualidade 

do ensino” (BRASIL, 2011, p. 2). Os diagnósticos produzidos deslancharam um novo ciclo 

de construção e implementação do Plano de Ações Articuladas, desta vez para o quadriênio 

2011-2014. 

O PAR (2011-2014) continuou organizado em quatro dimensões, no entanto passou 

por algumas modificações. De acordo com o guia de elaboração do PAR (2011-2014): 

 

O instrumento diagnóstico para a elaboração do PAR 2011-2014 possui 

oitenta e dois indicadores. Foram incluídos novos indicadores, bem como 

alguns já existentes tiveram sua redação aprimorada, para que o 

diagnóstico seja realizado de forma mais próxima da realidade de cada 

município e com maior precisão (BRASIL, 2011, p. 6). 

 
 

No que se refere à dimensão de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos essa 

reestruturação resultou numa organização composta por vinte e dois indicadores distribuídos 

em quatro áreas: 1. Condições de Infraestrutura Física da Secretaria Municipal de Educação; 

2. Condições da Rede Física Escolar Existente; 3. Uso de Tecnologias e 4. Recursos 

Pedagógicos para o Desenvolvimento de Práticas que Considerem a Diversidade da 

Demanda Educacional Existente. O gráfico 5, a seguir, demonstra como os indicadores estão 

distribuídos. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos Indicadores por Área do PAR 2011-2014 

 

 
     

       Fonte: PAR 2011-2014 

 

É possível observar por meio do gráfico 5 que a maior área do PAR (2011-2014) é 

a dois que compreende as condições materiais, de equipamentos e mobiliários das escolas da 

rede e possui 12 indicadores. O município de Riachuelo apresentou ações para 100% dos 

indicadores da dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos, contabilizando 22 

ações a serem implementadas no decorrer do período. 

Correlacionando-o a implementação do primeiro PAR no ano de 2007, naquela 

época a equipe local já havia diagnosticado lacunas na existência de dependências e 

equipamentos nas escolas da rede municipal, tanto que solicitou ações para 13 dos 14 

indicadores. Se no diagnóstico do PAR 2011-2014 ainda encontramos uma situação 

claramente deficitária, essa condição demonstra que o PAR 2007-2011 não conseguiu 

efetivar as ações que se propôs realizar para melhorar as condições materiais e estruturais 

das escolas públicas municipais de Riachuelo/RN. 

As ações do PAR 2011-2014 buscando solucionar os problemas evidenciados 

anteriormente, contemplaram desde a construção, ampliação e adequação de dependências 

como bibliotecas, salas de leitura, laboratórios de informática e ciências, quadra de esportes, 

salas de aula, e, até mesmo, a aquisição de mobiliário e equipamentos que garantam as 

condições de funcionamento que considerem as necessidades de acessibilidade dos alunos 

com segurança e respeitos às etapas/modalidades de ensino. As metas dessa dimensão 

totalizaram 22 ações que se desdobraram em 117 subações. 
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Nessa versão do PAR o nível de competência para executar as subações pode ser de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal (PM), contar com financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ter Assistência Técnica do 

MEC (AT-MEC) ou Assistência Financeira do MEC (AF-MEC). O gráfico 6 demonstra o 

percentual de subações de acordo com o nível de competência definida no PAR (2011-2014) 

da Rede Municipal de Educação de Riachuelo/RN. 

 

Gráfico 6 - Percentual das Subações por Nível de Competência do 

PAR 2011-2014 

 
Fonte: PAR Riachuelo 2011-2014 

 

Conforme o gráfico 6 é possível perceber que as subações cuja a responsabilidades 

de assistência financeira é do MEC foram ampliadas tendo em vista que no PAR 2007-2011 

esse percentual era de apenas 12,0%. A AFMEC representou 45% (54) das subações para o 

período de 2011-2014 da dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos, essa 

conformação foi positiva, uma vez que um dos obstáculos para a melhoria das condições 

estruturais e materiais das escolas é existência de recursos financeiros que possam prover a 

aquisição desses bens. 

A área que mais gerou subações de competência financeira do MEC foi a 

condizente com as condições da rede física escolar existente, área um (46 subações), seguida 

da área quatro que se refere aos recursos pedagógicos (6 subações). As áreas um e três, 

condições de infraestrutura física da secretaria municipal e uso de tecnologias, geraram uma 

ação cada uma de responsabilidade da AFMEC. O entrevistado 1 descreve como as ações 

foram instrumentalizadas no âmbito do segundo PAR (2011-2014): 
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Teve algumas ações que não foram contempladas, mas teve algumas ações 

que foram, que a gente pode até citar assim... teve a construção de uma 

creche modelo no município de Riachuelo, teve também a construção de 

uma quadra na Escola Manoel Gurgel, teve laboratório, se eu não me 

engano foi cinco escolas ou foram seis que foram beneficiadas com o 

laboratório, duas escolas foram contempladas com a sala de multimeios 

didático, teve programa de acessibilidade em várias escolas do município, 

muito material, como agente pode falar?... Pra manter as escolas... Material 

pedagógico, muito jogo, muito, tudo que você pensar, a gente tinha muito 

material por esse programa, como também aquisição de ônibus escolares, 

se eu não me engano foram dois [...] a gente também conseguiu por duas 

vezes aquisição de mobiliários escolar pra todas as escolas, mas também 

tiveram muitas ações que ainda ficou [...] (ENTREVISTADO 1, 2018). 

 

A partir da fala do entrevistado 1 é possível concluir que as contribuições do PAR 

2011-2014 foram mais efetivas que aquelas do PAR 2007-2011, embora a dupla de gestores 

da rede municipal entrevistados tenha atribuído, em alguns momentos de suas falas, uma 

importância maior ao PAR do primeiro ciclo, pelos motivos já discutidos anteriormente. 

Dentre os motivos que contribuíram para uma efetivação mais proveitosa do segundo PAR, 

pode-se atributar o maior quantitativo de subações que geraram financiamento por parte da 

Assistência financeira do MEC. 

Recorrendo as liberações do FNDE para o município de Riachuelo/RN no período 

de 2011 a 2015, observam-se alguns repasses importantes do MEC para que as 

ações/subações tenham tido êxito em serem efetivadas. A tabela 19 demonstra para quais 

programas foram repassados esses recursos. 

 

Tabela 19 - Liberações do Fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

para o município de Riachuelo no período de 2011-2014 

Ano Valor Programa 

2012 36.646,40 Equipamento – PAR Proinfância 

2012 33.628,74 Mobiliário – PAR Proinfância 

2012 186.000,00 Caminho da Escola – Ônibus Pronacampo 

2012 53.314,18 Infraestrutura Escolar – PAR Equipamento 

2012 123.800,00 Infraestrutura Escolar – PAR Mobiliário 

2012 20.075,00 Projetor – Proinfo 

2012 8.300,00 PDDE Apoio Escolar - Acessibilidade 

2012 50.000,00 PDDE Apoio Escolar – Água e Saneamento 

2012 8.300,00 PDDE Apoio Escolar - Acessibilidade 

2012 101.971,63 Implantação, adequação estruturas esportivas escolares 
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2012 254.929,63 Implantação, adequação estruturas esportivas escolares 

2012 101.971,63 Implantação, adequação estruturas esportivas escolares 

2012 50.985,82 Implantação, adequação estruturas esportivas escolares 

2013 8.300,00 PDDE AE - Acessibilidade 

2014 18.772,83 Mais Educação – PDDE 1º Parcela  

2014 12.649,62 Mais Educação – PDDE 1º Parcela 

2014 23.636,32 Mais Educação – PDDE 1º Parcela 

2014 8.363,87 Mais Educação – PDDE 1º Parcela 

 

Fonte: FNDE/ Liberações/Consultas gerais 

 

A Prefeitura Municipal de Riachuelo teve 10 repasses concernentes ao PAR no 

período 2011-2014, conforme tabela 19, no intuito de viabilizar as subações geradas para a 

melhoria das condições estruturais e materiais das escolas, totalizou um aporte de recursos 

equivalente a R$ 963.323,03. A Escola Municipal Francisquinho Caetano, a Creche 

Pequenos Querubins e a Escola José Alves de Lima receberam, respectivamente, R$ 

8.300,00 para adequar a estrutura física escolar de acordo com as diretrizes de acessibilidade 

no atendimento a alunos com necessidades educativas especiais.  

A Escola Presidente Tancredo Neves computou um repasse de R$ 50.000,00 para 

construção de uma caixa d’água, de uma cisterna e a instalação da rede de esgotos por meio 

do PDDE. As mesmas escolas também começaram a receber em 2014 os repasses do 

Programa Mais Educação, o que totalizou R$ 63.422,64 transferidos diretamente para as 

unidades executoras de recursos. 

É possível observar de acordo com as informações contidas na tabela 19, que o 

volume maior de recursos transferidos pelo FNDE foi do PAR 2011-2014, foi no ano de 

2012, por este motivo é difícil assegurar se esses recursos são direcionados para financiar as 

ações do primeiro ou do segundo Plano de Ações Articuladas. O único aspecto possível de 

ser afirmado é o fato de que os recursos transferidos pertencem majoritariamente as 

subações da área dois, condições da rede física escolar existente. 

De posse dos recursos citados na tabela 19, os gestores da Rede Municipal de 

Educação de Riachuelo conseguiram comprar equipamentos e mobiliário para as unidades 

de Educação Infantil (mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros) que 

somados atingiram o valor de R$ 70.275,14, foi adquirido, também, um micro-ônibus 

escolar para o transporte dos estudantes da zona rural no valor de R$ 186.000,00. 
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Compraram-se cadeiras e mesas para os discentes e professores das escolas de Ensino 

Fundamental no valor de R$ 123.800,00, e mais, 11 computadores interativos que somaram 

R$ 20.075,00. 

O valor de R$ 53.314,18 que seria destinado à compra de parelhos de ar 

condicionado para as escolas de Ensino Fundamental não foi utilizado. De acordo com o 

entrevistado 2, o recurso foi transferido para o erário municipal, porém a subação não foi 

efetivada porque, 

O dinheiro pra climatização veio [...] mas um dos entraves foi na licitação, 

o preço veio baixo e quando a empresa que ganhou foi contemplada... 

Aumentou o preço... E aí o MEC não aceitava o preço atual, queria pagar 

pelo preço anterior, a empresa também não queria, e aí o dinheiro ficou na 

conta por vários anos, vai e volta, vai e volta e no momento não sei o que 

houve [...] (ENTREVISTADO 2, 2018). 

 
 

Até o ano de 2016 os recursos destinados à aquisição dos condicionadores de ar 

encontravam-se depositados na conta da Prefeitura, porém tendo transcorrido um período 

substancial de tempo sem que o recurso fosse usado, ele teve que ser devolvido ao FNDE, 

conforme afirmou a equipe gestora atual da Secretaria Municipal de Educação. Esse fato 

demonstra que a ineficiência da burocracia estatal municipal na aplicação dos recursos 

existentes e assegurados pode prejudicar sobremaneira a comunidade usuária da estrutura 

física da Rede, conforme veremos nos estudos científicos a seguir. 

Conforme Moraes (2006): “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” (MORAES, 2006, p. 79). Neste 

sentido é 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 lumino técnico, portanto, deve atribuir 

a ventilação, ao som e a iluminação sua importância no ambiente educacional. 

Azevedo (2002) observa 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” (AZEVEDO, 

2002, p. 42). Ao se disponibilizar 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.  

Desse modo, todos os aspectos estruturais do ambiente escolar devem ser 

necessariamente observados, dentre eles a funcionalidade de cada ambiente de forma 
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isolada, a exemplo das salas de leitura e bibliotecas, com assevera um dos gestores 

entrevistados: 

Nós não conseguimos fazer da forma que pretendíamos, no tempo as 

escolas não tinham, só tinham uma sala que servia às vezes de sala de 

professores e sala de leitura tudo junto, mas nós conseguimos desmembrar, 

deixar a sala funcionando só pra sala de leitura [...] Eu acho que foi como 

dava pra fazer [...] na escola do Manoel Gurgel, por exemplo, veio recurso 

pra compra de ar condicionado, grade, mesa pros alunos, forro, alguns 

aspectos fomos fazendo, mas do jeito que dava [...] o recurso foi 

diretamente pelo PDDE (ENTREVISTADO 2, 2018). 

 

Nessa diretriz, inclusive, a Lei nº 12.244/2010 instituiu no seu Art. 1º a 

obrigatoriedade da existência de bibliotecas em todos os sistemas públicos e privados de 

ensino (BRASIL, 2010.). O parágrafo único, do artigo 2º desta 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, 2010). Apesar desse direito estar instituído em Lei o 

município de Riachuelo não conseguiu ao final do PAR (2011-2014) que todas as escolas da 

rede estivessem com suas bibliotecas instaladas. 

Quanto ao uso de tecnologias que está inserido na área 3 da dimensão de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos, que contempla as condições materiais e 

estruturais dos laboratórios de informática e ciências, salas de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), além do acesso à rede mundial de computadores e a utilização de 

ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Ministério da Educação, nessa categoria o 

entrevistado 1 menciona que: 

 

[...] o laboratório de ciências não foi atendido, mas o de informática todas 

as escolas da rede com o ensino fundamental receberam com recursos do 

FNDE através de pregão, junto com as máquinas recebemos as cadeiras, 

mesas e impressoras com acesso a internet. Somente uma escola ficou sem 

acesso, a de Furnas. (ENTREVISTADO 1, 2018). 

 
 

A escola de Furnas que o entrevistado se refere é a Escola Municipal Antônio Lins 

de Medeiros que atende da Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental, é 

uma instituição localizada na zona rural do município e que posteriormente, segundo os 

entrevistados, recebeu o sinal de internet. Desse modo todas as escolas de Ensino 

Fundamental da Rede tiveram as salas de informática instaladas durante o PAR (2011-

2014). 
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Depreende-se que no contexto da sociedade do conhecimento momento em que as 

ferramentas tecnológicas são instrumentos de exclusão das classes menos favorecidas 

economicamente, a disponibilidade de computadores e o acesso à internet pode tornar-se 

numa importante ferramenta para a aprendizagem das crianças e jovens, ao mesmo tempo 

em que sua utilização pode possibilitar a construção de um ambiente que dialogue com as 

mudanças extraescolares. Ainda assim, é importante refletir que a existência de 

computadores por si só não garante um aprendizado de qualidade, podendo assim, 

desdobrar-se em resultados profícuos, a defesa da instalação das tecnologias de informática 

é feita para tornar as condições de acesso mais equitativas por meio da disponibilização de 

laboratórios de informática em todas as escolas públicas municipais.  

Quanto às salas de recursos multifuncionais o entrevistado 2 afirma que: 

 

O material foi chegando aos poucos, as escolas foram recebendo e 

guardando... Os materiais vieram, só que ficou guardado... Aí depois não 

tinha estrutura adequada pra funcionar só aquela sala e ficou funcionando 

em uma sala conjunta que servia pra duas coisas [...] não tinha estrutura 

física, sala suficiente nas escolas... Foram duas escolas que foram 

contempladas, o Manoel Gurgel e o José Alves de Lima 

(ENTREVISTADO 2, 2018). 

 

[...] A gente esbarrava sempre na questão... Por exemplo, chegaram TV’s, 

aquele material para os alunos com necessidades educacionais especiais e a 

gente não instalou a sala e ficou precisando de algum material e da 

presença dos técnicos e a gente não concluiu isso aí [...] o material 

chegou... Principalmente pra o Manoel Gurgel. A escola do Gurgel foram 

feitas rampas e o José Alves, se não me engano [...] (ENTREVISTADO 2, 

2018) 

 

Percebe-se por meio da fala do entrevistado 2 que os recursos do FNDE foram 

repassados ao município, porém as escolas não dispunham de espaços para o funcionamento 

das salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Neste caso, essa subação 

dependia de “Ampliar, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, escolas de Ensino 

Fundamental na área urbana” (PAR 2011-2014) e “Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de Ensino Fundamental no campo” (PAR 2011-2014), 

ações estas que não foram realizadas.  

Além disso, a inexistência da assistência técnica necessária à implementação das 

salas inviabilizou a utilização do material disponível. Apenas em 2017, a Escola Municipal 

José Alves de Lima e a Escola Municipal Manoel Gurgel do Amaral Valente conseguiram 
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iniciar o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especializadas em salas 

que dividem o espaço existente com o laboratório de informática e/ou a sala de leitura. 

Porquanto no referente à melhoria das condições estruturais e materiais da 

Secretaria Municipal de Educação, apenas em parte as ações foram atendidas. As subações 

referiam-se a ampliação, adequação e reforma da SEMEC; construção de instalações para o 

polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município; e a elaboração de um plano de 

adequação, reforma, ampliação e/ou manutenção da SEMEC e a implantação de um ou mais 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). 

O PAR do segundo ciclo também previa a captação de recursos financeiros junto ao 

BNDES para: equipar e mobiliar a SEMEC; adquirir kits de informática para SEMEC e as 

escolas da rede que por meio do programa MEC/Secadi pretendiam efetivar o 

acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do Programa Bolsa Família; 

disponibilização para o(s) Núcleo(s) de Tecnologia Educacional (NTE), de mobiliário e 

equipamentos adequados ao bom desempenho de suas atividades de apoio às escolas; 

elaboração de um plano estratégico de manutenção e aquisição de mobiliário e equipamentos 

para a secretaria municipal de educação; e, finalmente, a viabilização das condições 

materiais necessárias para que ocorresse o deslocamento dos servidores para visita às escolas 

(considerando o planejamento feito pela equipe pedagógica) e para as atividades de rotina da 

Secretaria Municipal de Educação. No tocante a essas últimas demandas, de acordo com os 

entrevistados: 

Essa é uma das ações [subações] que não chegaram a ser implementadas, 

teve até uma boa vontade por um tempo da parte do gestor de querer fazer 

uma reforma no prédio, mas por conta própria, nada que o MEC tenha 

mandado algum recurso, ou algo do tipo [...] O que veio pra SEMEC foi 

alguns computadores pra dá suporte ao trabalho da secretaria, um 

laboratório de informática, mas nada estrutural da secretaria [...] 

(ENTREVISTADO 1, 2018, grifo nosso). 

 

[...] Nós melhoramos a secretaria, recebemos um laboratório, mas foi pelo 

Ministério das Comunicações em parceria com a EMATER [...] os 

mobiliários foram recursos da prefeitura, eu não sei se, mas acho que até 

com o salário educação. Pode ter sido uma falha nossa, da secretaria, mas 

não posso te dizer com precisão a razão [...] (ENTREVISTADO 2, 2018). 

 

 

O que fica evidenciado na fala dos entrevistados é que o investimento da Prefeitura 

Municipal de Riachuelo no âmbito de reforma da estrutura física da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (SEMEC) não foi uma ação considerada com uma subação do PAR, 

porém o Plano previa esses investimentos por meio de contrapartida financeira de exclusiva 

competência do Município. Haja vista que os investimentos foram relacionados à pintura e 
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alguns reparos, sem que tenha ocorrido a ampliação do prédio para a implementação do 

NTE e da UAB, portanto, a maior parte das subações não foi efetivada. 

Quanto aos recursos pedagógicos: jogos, mapas e material concreto foram todos 

adquiridos pelas escolas municipais de Ensino Fundamental por meio dos recursos advindos 

do Programa Mais Educação, recursos que começaram a chegar a partir do ano de 2014, de 

acordo com o entrevistado 1: “[...] nas escolas de zona rural veio através da escola ativa [...] 

Algumas escolas recebiam através do PDE” (ENTREVISTADO 1, 2018). No referente aos 

materiais esportivos: “Algum material chegou para as escolas [...], mas, não tenho certeza se 

foi através do PAR, mas foi adquirido [...] No nosso período chegou o programa segundo 

tempo, se não me engano” (ENTREVISTADO 2, 2018). 

As informações desencontradas demonstram a amplitude do número de programas 

inseridos no PAR, essa condição leva a dubiedade aos relatos, pois não há uma compreensão 

clara por parte da própria equipe de gestores de quais são exatamente os recursos originários 

das rubricas do PAR, isto é, se o programa referido pertence ou não ao plano. Um exemplo 

dessa inflação de programas é o Segundo Tempo que ocorre em parceria com Ministério dos 

Esportes, portanto, não faz parte do PAR, ainda que o Decreto nº 6.094/2007 tenha previsto 

parcerias com outras áreas sociais. 

No que concerne aos materiais pedagógicos, esportivos e ao acervo bibliográfico, 

citados acima, vale salientar que as subações acordadas para aquisição desses materiais 

estavam definidas no PAR municipal (2011-2014), diretriz que atribuía a Prefeitura a 

responsabilidade em elaborar um plano de compra que deveria desdobrar-se numa licitação 

realizada com recursos próprios da mantenedora municipal e de acordo com as necessidades 

das escolas. No entanto, não houve menção desta ação por parte dos gestores entrevistados 

que atuaram na SEMEC à época da implementação do PAR, o que evidência a importância 

secundária atribuída a algumas subações. 

De modo geral, segundo o Censo Escolar do ano de 2010 e 2015, a Rede Municipal 

de Educação de Riachuelo/RN apresentou a ampliação das seguintes dependências e 

equipamentos conforme Quadro 7: 
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Quadro 7 - Existência de Dependências e Equipamentos nas Escolas da Rede Educacional de 

Riachuelo/RN, antes e depois do PAR 2011-2014, segundo as zonas rural e urbana 

 

 

Dependência/ equipamento 

2010 2015 

Escola 

de Zona 

Rural 

Escola 

de Zona 

Urbana 

Total de 

escolas na 

rede 

Escola 

de Zona 

Rural 

Escola 

de Zona 

Urbana 

Total de 

escolas 

na rede 

Biblioteca 1 1 2 1 2 3 

Sala para Leitura 0 0 0 1 3 4 

Laboratório de Informática 1 0 1 3 2 5 

Laboratório de Ciências 0 0 0 Não houve mudanças 

Sala para diretoria 2 3 5 Não houve mudanças 

Sala para Professores 1 2 3 1 3 4 

Quadra de Esportes 0 0 0 0 1 1 

Acessibilidade 0 1 1 0 2 2 

Sala de Atendimento especial 0 0 0 0 2 2 

Antena parabólica 0 1 1 1 3 4 

Máquina copiadora 0 1 1 3 3 6 

Retroprojetor 0 1 1 1 1 2 

Impressora 1 1 2 3 3 6 

Aparelho de DVD e TV 1 3 4 4 3 7 

Acesso à internet 0 0 0 0 2 2 

 

Fonte: INEP/ Censo Escolar 2010-2015/Qedu 

 

Por meio da análise do quadro 7 constata-se que após a implementação do PAR 

(2011-2014) a Rede Municipal de Ensino de Riachuelo apresenta uma evolução em relação 

ao número de escolas que dispõem de salas de leitura, laboratório de informática, antena 

parabólica, máquina copiadora/impressora, aparelhos de TV e DVD. Essa ampliação do 

acervo estrutural ocorreu tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

No que se referem às mudanças estruturais e/ou materiais ocorridas somente na 

zona urbana foi possível observar: implantação de uma biblioteca; construção de uma quadra 

poliesportiva e uma sala de professores; adaptação dos espaços físicos conforme as 

demandas requeridas para acessibilidade de alunos com necessidades educativas especiais, a 

construção de uma sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE) em duas 

escolas e viabilização do acesso à internet para duas escolas da rede.  

Nas alterações somente em escolas da zona rural, constata-se o recebimento de um 

retroprojetor. No mais todas as escolas da zona rural continuaram sem acesso à internet (o 

que se contrapõe as informações da equipe municipal que informou que todas as escolas da 

rede tiveram acesso à internet) e sem quadra de esportes, sem adaptações conforme as 

normas de acessibilidade e salas para atendimento educacional especializado, três delas, 

inclusive, permaneceram sem bibliotecas ou salas de leitura, sem sala de direção e de 

professores. 
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Ao concluir o levantamento pormenorizado das aquisições materiais realizadas com 

recursos viabilizados por meio das ações e subações propugnadas pelo PAR (2011-2014), 

pode-se inferir que esse Plano de Ações Articuladas contribuiu para melhoria da 

infraestrutura física e dos recursos pedagógicos existentes nas escolas da Rede Municipal de 

Educação de Riachuelo/RN, embora, ainda se identifique algumas disparidades, uma vez 

que continua existindo diferença quantitativa entre a infraestrutura física das escolas situadas 

na zona urbana e rural. 

Além disso, foi possível perceber que os entraves burocráticos e a inabilidade 

administrativo-política dos gestores podem impedir a aplicação dos recursos repassados pelo 

FNDE, vindo a prejudicar a comunidade e repercutir negativamente na qualidade da 

educação pública oferecida pela Rede. 

 Esses condicionantes positivos e negativos referidos demonstram que o PAR 

enquanto programa governamental sugere que o planejamento educacional feito via Plano 

contribui para melhoria da qualidade de educação pública, mas, também, apresenta 

elementos limitadores quando a sua execução. Limites estes que os entrevistados 1 e 2, 

expressam da seguinte forma: 

 

[...] Eu acho que a política do PAR é muito abrangente, mas quando vem pra 

nossa realidade à gente sofre um pouco, porque ele coloca lá muitas 

formações, por exemplo, mas quando a gente cadastra um professor, essa 

formação é protelada por quatro, cinco anos [...] Ele manda muitas ações, 

mas no final são contemplados 30%, 40% das ações cadastradas [...] 

(ENTREVISTADO 1, 2018). 

 

As equipes técnicas das secretarias não estão preparadas para isso... Alguns, 

nós mesmos, é naquele esforço, no desejo de fazer... Porque o período de 

formação ele é muito curto e o plano é muito amplo, então algumas coisas 

você consegue assimilar, alguns conhecimentos, mas na aplicação mesmo, as 

secretarias ainda ficam muito a desejar... O corpo técnico que tenha 

conhecimento sobre esse projeto, como qual caminho que você tenha que 

seguir, qual o passo que você tem que dá, isso é essencial para que você 

tenha sucesso (ENTREVISTADO 2, 2018). 

 

 

Na compreensão desses gestores existem dois entraves patentes, a não 

consubstanciação da maioria das ações que haviam sido propugnadas no documento original 

do PAR e, também, o despreparo das equipes técnicas das secretarias municipais de 

educação que não são qualificadas para dar conta das demandas organizacionais de um 

plano que apresenta complexidade desde o momento da elaboração, mas, em especial, no 

processo de acompanhamento de sua execução.  
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Observa-se por meio das falas anteriores que o apoio técnico disponibilizado pelo 

MEC na formação das equipes locais é insuficiente para as demandas referidas, e que, deste 

modo deixam as equipes municipais, que já não possuem um preparo técnico para 

executarem o planejamento em rede, ainda mais desorientadas e a espera de um socorro que 

nem sempre acontece por parte do MEC. 

Enquanto isso, a melhoria das condições de infraestrutura física e recursos 

pedagógicos tendem a ser limitadas e mantenedoras do padrão de desigualdades a depender 

da localidade e do tamanho da escola dentro de um mesmo sistema de ensino. Não dá, no 

entanto, para desprezar as contribuições positivas do Plano, no entanto 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.  

Os trâmites burocráticos, tende devido à falta de preparo dos pequenos municípios 

e de suas equipes gestoras, a dificultar o cumprimento das ações vislumbradas.  

Entende-se, no entanto, que planejar ações e traçar diretrizes para, entre outros 

aspectos, as condições estruturais e materiais é imprescindível à melhoria da qualidade da 

educação pública, além de necessário para que os estados, municípios e Distrito Federal 

criem o hábito de pensar a educação a curto, médio e longo prazo. Porém, este planejamento 

não pode ser reduzido ao simples fato de elencar ações e subações em um sistema criado 

sem amplo debate. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões em torno do Plano de Ações Articuladas têm suscitado interesses em 

diversas pesquisas devido ao que se propõe enquanto um Plano que procura criar e viabilizar 

a efetivação de ações administrativas, financeiras e pedagógicas no sentido de melhorar a 

qualidade da educação básica, fornecendo para esse fim, aos estados e municípios, 

ferramenta de planejamento, gerenciamento e acompanhamento das ações. 

Não se pode negar o seu caráter sistêmico e a sua importância no que concerne sê-

lo plurianual e multidimensional o que viabiliza pensar as ações de Estado sob a premissa da 

continuidade e da unidade da educação pública. Destinar uma dimensão específica as 

condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos é percebê-la enquanto parte 

necessária a melhoria da qualidade da educação, uma vez que os esforços até então 

empreendidos pelo Estado ainda são insuficientes. 

O PAR assume o seu papel como instrumento capaz de possibilitar aos sistemas 

municipais de educação, de todas as regiões do país, pensarem em ações e estratégias para a 

melhoria destas condições. No entanto, o compartilhamento de responsabilidades é uma 

premissa que compreende não só a assistência financeira da União. 

No que se propõe teoricamente, o PAR não é um instrumento unilateral de injeção 

de recursos financeiros aos sistemas de educação, é primeiramente uma convocação aos 

entes federados de assumir a sua responsabilidade no planejamento educacional ao mesmo 

tempo em que fornece informações ao MEC que mantém o controle sobre esse 

planejamento. Nesta perspectiva, os recursos financeiros tornaram-se um atrativo a adesão 

dos municípios para assumirem uma responsabilidade que é anterior ao PAR, planejar. 

A adesão e mobilização para a implementação do PAR, se constituiu como um 

Plano que incorpora vários outros programas já existentes. No âmbito do PAR 2011-2014, 

na dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos, estes programas pertenciam ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI e ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

O avanço do PAR (2011-2014) se dá na possibilidade dos municípios com baixo 

IDEB, sem aporte técnico e financeiro adequado as demandas de suas redes de ensino ter 

acesso aos programas e ao seu passo a passo para traduzirem as ações e subações elencadas 

à prática. 
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É evidente, através da observância dos indicadores, ações e subações elencados 

pela equipe do município de Riachuelo/RN para a dimensão de infraestrutura física e 

recursos pedagógicos que a falta de cultura em planejar a educação em médio prazo 

repercutiu para uma posição passiva do município com relação ao MEC. O PAR acabou 

sendo um instrumento para captar recursos da União sem que a rede municipal de educação 

entendesse que as ações de cunho municipal também faziam parte do plano. 

A forma como o PAR chega ao município, de maneira aligeirada, com formação de 

uma semana as equipes locais, que reclamam da falta de apoio técnico, uma vez que o 

mesmo se dá na maioria das vezes através de manuais, contribuiu para que a rede municipal 

de Riachuelo/RN encontrasse dificuldades em compreender que o seu papel estava além de 

pontuar indicadores e elencar subações. 

No primeiro PAR, 2007-2011, foi possível constatar que as suas contribuições às 

condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos referiram-se a aquisição de um 

ônibus escolar, a construção de uma instituição de educação infantil no Centro do 

Município, adequação de uma escola as condições de acessibilidade e aquisição de 

mobiliário escolar para algumas escolas de ensino fundamental. 

Apesar de se perceber tais contribuições como positivas, vale salientar que a rede 

municipal de educação carecia em 2007 de 64 subações. No entanto as que foram efetivadas 

não representaram nem 10% da necessidade. Neste sentido, é compreensivo que a não 

consolidação das mesmas tenham repercutido para uma demanda de subações também 

numerosa no PAR posterior (2011-2014). 

Comparando os recursos destinados à melhoria das condições materiais e 

estruturais das escolas no período de 2007-2011 e 2011-2014 através dos repasses do FNDE 

pode se perceber que a diferença do segundo plano em comparação ao primeiro foi de R$ 

162.452,09. Essa diferença não foi tão grande tendo em vista que se considera todo o 

período, porém o PAR 2011-2014 tornou-se mais efetivo por conseguir contemplar mais 

subações com o valor repassado. 

Há de se considerar que a devolução dos recursos ao FNDE devido trâmites 

burocráticos foi um dos pontos negativos a serem pontuados, no caso do recurso para a 

climatização das escolas de ensino fundamental que pendurou por quatro anos (2012 a 2016) 

nas contas da prefeitura municipal. Outro ponto foi à morosidade na contrapartida do 

município com relação à acessibilidade de uma das escolas da rede que dependia da 

avaliação de um engenheiro que quase não chegou. O recurso que chegou em 2012, só foi 

utilizado em 2017. 
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Em um contexto de lacunas substanciais na infraestrutura das escolas da rede, 

constatadas através do PAR 2007-2011 e do PAR 2011-2014 ter que devolver recursos e/ ou 

protelar ainda mais a efetivação das subações é extremamente grave. Só pode inferir que 

houve uma falta de interesse público em resolver o problema, em buscar alternativas para 

que os estudantes não continuassem desprovidos de direitos básicos. 

É preciso assumir que as condições estruturais e matérias exercem influência sobre 

as relações de aprendizagem dos estudantes e que os profissionais da educação necessitam 

de condições dignas de trabalho. Em ambos os casos as condições materiais se constituem 

como um direito necessário que não pode continuar se esbarrando na falta de diálogo entre 

os entes, o despreparo das redes e sistemas de educação pública e na burocracia. 

O PAR é um instrumento importante para a garantia dessas condições, ao 

considerar os municípios com baixo IDEB como prioritário, por exemplo, demonstra sua 

intencionalidade em minimizá-las. Porém, a efetivação das ações e subações dependem em 

alguns casos, do repasse financeiro do MEC, da contrapartida do município e da preparação 

técnica da equipe da secretaria municipal. 

De modo geral, não dá para ignorar que as condições em estrutura e material das 

escolas públicas municipais melhoram muito no comparativo entre 2010 e 2015. Em que o papel 

supletivo e redistributivo da União, previsto do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, Decreto 6.094/2007, de fato conseguiu ser efetivado por meio do repasse 

financeiro do FNDE ao município.  

Porém percebe-se que o caráter passivo do município desde a elaboração do plano 

ao apenas escolher as ações revelam-se também nas ações/subações de sua responsabilidade. 

Quando a ação depende exclusivamente do município, seja para a elaboração de um plano, 

seja para o investimento de recursos próprios para ampliação, adequação ou construção de 

espaços, compra de equipamentos e mobiliários percebeu-se uma passividade, uma espera 

que estes recursos sejam transferidos também pelo MEC e posteriormente da não efetivação. 

Em parte, pode-se atribuir esse comportamento a dois motivos: ou a falta de 

recursos próprios para destinar as condições materiais das escolas, ou a falta de histórico das 

gestões municipais em pautarem a condições de infraestrutura física e recursos pedagógicos 

como aspecto necessário de investimentos, dando prioridade a outras condições. Se faz 

urgente transcender os obstáculos que impõem limites a garantia do direito dos indivíduos a 

uma escola estruturada.  

Vale salientar que na falta de condições materiais e estruturais necessárias ao 

trabalho pedagógico “[...] o sistema escolar transfere ao profissional a responsabilidade de 
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cobrir as lacunas existentes na instituição [...]” (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 

2005, p. 191) seja através do investimento financeiro do próprio docente, seja para dá conta 

do efetivo de profissionais da rede, seja pela constante cobrança com a melhoria dos índices 

educacionais sem lhes garantir as condições básicas. 

Uma vez que o PAR objetiva a elevação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, essa cobrança pode ser ainda maior sobre estes profissionais e, 

portanto, cabe ao poder público garantir e ser cobrado a assumir a responsabilidade de 

prover uma escola pública com todas as condições necessárias ao seu funcionamento. 

A rede municipal de educação de Riachuelo/RN apresentou uma evolução em seu 

IDEB no período de 2007 a 2015 tanto para os anos iniciais para os anos finais do ensino 

fundamental, porém não dá para associar esta evolução as melhorias das condições materiais 

e estruturais ocorridas nos dois períodos do PAR.  

A interferência das condições materiais e estruturais no desenvolvimento e 

permanência dos estudantes na escola é subjetiva e ao mesmo tempo exige uma análise mais 

direta.  O que importa compreender neste estudo é que todos e todas merecem, por direito, 

um ambiente compatível com sua necessidade educacionais e, portanto, as condições de 

infraestrutura física e recursos pedagógicos não devem servir como mais um instrumento 

que fortalece as desigualdades sociais no contexto educacional. 

Reside, neste sentido, o avanço do PAR, ao ampliar o acesso dos sistemas de 

educação mais debilitados a programas e ações que as superem. A falta de clareza quanto à 

responsabilidade de cada ente da federação, impulsionado por um planejamento rígido, 

pensado de cima para baixo e que colocam o ente sob a forte regulação da União é o que 

impõe limites a PAR e às intenções do Decreto 6.094/2007. 

Só será possível garantir uma educação de qualidade com igualdade de 

oportunidades a todos os sujeitos inseridos na escola quando todas as vozes puderem ser 

ouvidas e igualmente traduzidas em ações sob a responsabilidade dos poderes públicos. O 

PAR ainda não foi capaz de consolidar essa necessidade, e embora tenha sido possível 

efetivar algumas subações, ainda caminham bem distantes das reais necessidades dos 

sistemas educacionais.  

  Os resultados do PAR (2007-2011 e 2011-2014) para o município de Riachuelo 

demonstram que o problema da educação brasileira não reside apenas na falta de recursos 

financeiros e pedagógicos, mas também na falta de competência para gerir e aplicar estes 

recursos, para administrar, seguir e superar os trâmites burocráticos que por vezes mais 

atrapalham que ajudam na efetivação das ações necessárias. 
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ANEXO B 

 

ENTREVISTA COM TÉCNICOS DA ELABORAÇÃO DO PAR (2011-2014) 

1. Como a Secretaria Municipal de Educação recebeu a notícia de que teria que elaborar um PAR para o 

período de 2011-2014? 

 

ENTREVISTADO 1 – Congressos... As reuniões... Confesso que não sei se foi estadual ou nacional... Mas a 

gente recebeu essa informação de que todas as secretarias municipais e estaduais, se não me engano, deveriam 

fazer seus planos de ações articuladas que seriam um levantamento do município para através das ações sanar 

os problemas existentes. 

 

ENTREVISTADO 2 – [...] Agente foi procurado por uma equipe, acho que foi da secretaria do estado [...] 

formalizou junto com o município, assinou um termo de compromisso do programa Todos pela Educação... 

Após assinado esse termo nós teríamos que fazer uma avaliação geral da nossa educação no município, tipo um 

levantamento de toda estrutura educacional... 

 

2. Quais foram os procedimentos adotados para a sua elaboração? (etapas, tempo) 

 

ENTREVISTADO 1  - Nós recebemos os técnicos do MEC... Fizemos a reunião eles nos orientaram... Cada 

ação foi dividida entre três ou quatro pessoas de uma comissão que foi criada [...] Recebemos os técnicos para 

nos orientar. 

 

ENTREVISTADO 2  – Nós fizemos uma reunião com toda a equipe educacional, todos os diretores e 

coordenadores de escola pra fazer esse levantamento, a gente tinha que fazer o levantamento situacional de 

todas as escolas [...] Nós tínhamos os índices, mas tínhamos também que fazer um levantamento situacional 

escolar, de infraestrutura, de capacitação de professores, carência de qualificação, desde o ASG até o diretor... 

 

3. Como foram escolhidos os técnicos para elaborarem o Plano? Participaram de alguma formação? 

 

ENTREVISTADO 1  - [...] Agente não colocou professores que estavam em sala de aula porque tomaria 

tempo... A gente dividiu entre secretarias, diretores, pessoas que estivessem fora da sala de aula... 

 

ENTREVISTADO 2  – A equipe do município, segundo a equipe que veio, tinha que ser composta por 

diretores, coordenadores, professores, secretário escolar, e também como algumas pessoas da comunidade 

escolar, mas acho que numa representatividade menor. [...]Tinha alguns atuando na escola[...] A equipe era 

composta por, se não me engano, quatro pessoas da secretarias, diretores, coordenadores e senão me engano 

um professor... 

 

 

4. Qual a contribuição do MEC no processo de elaboração e acompanhamento do Plano? 
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ENTREVISTADO 1   - Começa pelos técnicos [...] a cada secretaria eles faziam um levantamento [...] Depois 

a outra contribuição era depois que o plano estava pronto, que aí você colocava lá no sistema as ações que o 

município precisava realizar e aguardar ser contemplado porque nem tudo, às vezes, se conseguia ser 

contemplado. 

 

5. Como avalia o PAR 2007-2011? (De modo geral, contribui efetivamente para a melhoria das condições 

de infraestrutura e recursos pedagógicos) 

ENTREVISTADO 1   – O primeiro foi até mais proveitoso do que o segundo, porque o segundo foi tipo um 

complemento do primeiro, algumas ações que a gente não conseguiu realizar no primeiro plano [...] a gente 

colocou algumas ações no PAR posterior [...] Acho que o primeiro plano foi o momento áureo da secretaria, 

onde a gente conseguiu a Creche modelo, transporte escolar, as bicicletas [...] As principais ações que 

conseguimos conquistar foi no primeiro plano [...] 

 

[...] O município que se engajar pra cumprir essas metas ele cresce bastante, eu acho que eu tive a felicidade 

desse plano chegar no período que a gente tava como gestor. Por mais que algumas coisas tenham ficado pelo 

caminho, a gente não teria alcançado alguns pontos senão fosse o PAR. 

 

[...] Pra se conseguir uma escola, por exemplo, você tem que fazer a demanda...de alunos que estão fora da sala 

de aula, alunos que estão em sala de aula, faixa etária, uma série de processos que são realizados, que também 

são burocráticos, mas que precisam ser feitos se não você não é contemplado [...] Isso requer uma dedicação, 

requer que seja aplicado o trabalho em função disso [...] Eu acho que agente teve um sucesso [...] No caso de 

Riachuelo o primeiro plano de ações foi o período mais fértil, a gente não só conquistou ações materiais como 

formações, estruturas... 

 

[...] Eu vejo as secretarias muito voltadas hoje para a questão do IDEB, mostra dados avaliativos da situação de 

aprendizagem [...] mas a gente sabe que se a escola não trouxer conforto essa aprendizagem recebe um 

prejuízo, a questão de estrutura eu considero importante para que o estudante tenha melhor desempenho.  

 

ENTREVISTADO 2  – Teve algumas ações que não se concretizaram no primeiro que foram mantidos no 

segundo [...] algumas ações dependiam do auxílio técnico do MEC que era pra vir e não veio, e ficou a maior 

parte das ações de formação que dependia de pactuação com universidades ficou pro segundo... 

 

6. Como avalia o PAR (2011-2014)? (relação teórico-prática). 

 

ENTREVISTADO 1   - As equipes técnicas das secretarias não estão preparadas para isso... Alguns, nós 

mesmos, é naquele esforço, no desejo de fazer... Porque o período de formação ele é muito curto e o plano é 

muito amplo, então algumas coisas você consegue assimilar, alguns conhecimentos, mas na aplicação mesmo, 

as secretarias ainda ficam muito a desejar... O corpo técnico que tenha conhecimento sobre esse projeto, como 

qual caminho que você tenha que seguir, qual o passo que você tem que dá, isso é essencial para que você 

tenha sucesso. 
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ENTREVISTADO 2  – Eu acho que o PAR do município de Riachuelo foi bem contemplado, mas pelas ações 

que vinham de lá, a gente teve que acrescentar novas [...] Eu acho que a política do PAR é muito abrangente, 

mas quando vem pra nossa realidade a gente sofre um pouco, porque ele coloca lá muitas formações, por 

exemplo, mas quando a gente cadastra um professor, essa formação é protelada por quatro, cinco anos [...] Ele 

manda muitas ações, mas no final é contemplado 30%, 40 % das ações cadastradas[...] 

 

7. Qual o grau de importância que atribui às condições materiais e estruturais das escolas? 

ENTREVISTADO 1  – A parte de infraestrutura estimula o professor e a todos os que fazem a educação, ela é 

essencial... Não é que seja o divisor de águas... Mas se for pra questão de aprendizagem, você aprende, de 

repente, em qualquer lugar... mas não é o ideal, quando se fala em educação se deve pensar no todo...Quando 

uma parte falha atinge as outras, ou então não se construiria escolas... Claro que parte pedagógica é até mais 

importante do que a de estrutura, mas a estrutura é essencial... 
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ANEXO C 

Entrevista conforme alguns indicadores da Dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Área Indicador 

 

1. Condições 

de 

Infraestrutur

a da 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

 

 

1.Condições de Infraestrutura Física Existente da secretaria municipal de educação. 

1. A SEMEC implementou ações objetivando ampliar, adequar ou reformar as 

condições as instalações da secretaria municipal de educação inclusive com a 

implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional? 

ENTREVISTADO 2 – Essa é uma das ações que não chegaram a ser implementadas, 

teve até uma boa vontade por um tempo da parte do gestor de querer fazer uma 

reforma no prédio, mas por conta própria, nada que o MEC tenha mandado algum 

recurso, ou algo do tipo [...] O que veio pra SEMEC foi alguns computadores pra dá 

suporte ao trabalho da secretaria, um laboratório de informática, mas nada estrutural da 

secretaria [...]  

 

ENTREVISTADO 1 – [...] A gente não alcançou. 

 

2. Se afirmativo, quais as fontes de financiamento? 

 

3. Se negativo, quais os motivos que inviabilizaram a efetivação? 

 

ENTREVISTADO 2 - Toda documentação solicitada foi enviada pra eles, eu acredito 

que foi o caso de burocracia mesmo do MEC, nós chegamos a ligar algumas vezes, 

mas eles mandavam aguardar. 

 

2. Condições de mobiliário e equipamentos da secretaria municipal de educação. 

1. A SEMEC adquiriu novos mobiliários e equipamentos para a SEMEC e/ou 

viabilizou as condições de deslocamento dos servidores para a visita as escolas e 

outras atividades? 

ENTREVISTADO 1 – [...] Nós melhoramos a secretaria, recebemos um laboratório, 

mas foi pelo Ministério das Comunicações em parceria com a EMATER [...] os 

mobiliários foram recursos da prefeitura... eu não sei se... mas acho que até com o 

salário educação...Pode ter sido uma falha nossa, da secretaria, mas não posso te dizer 

com precisão a razão [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biblioteca: instalações e espaço físico. 

1. A secretaria elaborou um plano para construção ou adequação das bibliotecas 

adotando padrões mínimos de qualidade, considerando, ainda, as especificidades 

das escolas indígenas e do campo? 

ENTREVISTADO 2  – Nós não conseguimos fazer da forma que pretendíamos, no tempo as 

escolas não tinham, só tinham uma sala que servia às vezes de sala de professores e sala de 
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2. Condições 

da rede física 

escolar 

existente. 

leitura tudo junto, mas nós conseguimos desmembrar, deixar a sala funcionando só pra sala 

de leitura [...] Eu acho que foi como dava pra fazer[...] na escola do Manoel Gurgel, por 

exemplo, veio recurso pra compra de ar condicionada, grade, mesa pros alunos, forro, alguns 

aspectos foram fazendo, mas do jeito de dava[...] 

 

2. Quais foram as principais fontes de recursos financeiros para investimento na 

infraestrutura e aquisição de equipamentos para bibliotecas? 

ENTREVISTADO 2 - Assistência Financeira do MEC diretamente no PDE da escola. 

 

 

2.Acessibilidade arquitetônica nos ambientes escolares 

1. A secretaria desenvolveu um plano para adequar todos os espaços das escolas às 

pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida? 

ENTREVISTADO 1 – Em parte [...] A gente esbarrava sempre na questão... por 

exemplo, chegaram TV’s, aquele material para os alunos com necessidades 

educacionais especiais e agente não instalou a sala e ficou precisando de algum 

material e da presença dos técnicos e agente não concluiu isso aí[...] o material 

chegou... Principalmente pra o Manoel Gurgel. A escola do Gurgel foram feitas rampas 

e o José Alves, se não me engano... 

 

2. Quais as principais fontes de recursos financeiros para adequação dos espaços às 

pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida? 

ENTREVISTADO 1 – recurso do FNDE. 

 

3. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares que ofertam a educação 

infantil na área urbana. 

4. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares que ofertam a educação 

infantil no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas. 

1. A SEMEC construir/ reformou/ ampliou ou adequou as escolas de educação 

infantil da zona urbana ou zona rural no período do segundo PAR? 

ENTREVISTADO 1 – Em Cachoeira do Sapo nós reformamos a creche com recursos 

próprios [...] colocada cerâmica, construímos um banheiro, uma sala e uma secretaria 

[...] O que lembro da educação infantil é que nós tivemos que comprar tudo[...] mas a 

gente sai mais satisfeitos com a construção da creche... (no centro) 

2. Que recursos foram utilizados? 

ENTREVISTADO 1 – MEC. 

 

5. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares que ofertam o ensino 

fundamental na área urbana. 

6. Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares que ofertam o ensino 

fundamental no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas. 

1. A SEMEC implementou um plano de melhorias das condições estruturais das escolas de 

ensino fundamental na zona urbana e rural? 
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ENTREVISTADO 1 - Na zona Rural nós conseguimos colocar caixa d’água em Furnas e em 

Serra da Formiga que não tinha [...] e fazer cobertura onde não tinha... Reforma das instalações 

das salas com cerâmica... O dinheiro pra climatização veio [...] mas um dos entraves foi na 

licitação, o preço veio baixo e quando a empresa que ganhou foi contemplada, aumentou o 

preço... E aí o MEC não aceitava o preço atual, queria pagar pelo preço anterior, a empresa 

também não queria, e aí o dinheiro ficou na conta por vários anos, vai e volta, vai e volta e no 

momento não sei o que houve... 

 

ENTREVISTADO 2  - Foram feitos alguns reparos, cisterna, banheiro com acessibilidade na 

escola da zona rural. 

 

2.Quais as fontes de recursos? 

 

ENTREVISTADO 1 - Programa água na escola direto do PDE da escola. 

 

 

7. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para atendimento à 

demanda da educação infantil na área urbana. 

8. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para 

atendimento à demanda da educação infantil no campo, comunidades indígenas e/ou 

quilombolas. 

9. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para 

atendimento à demanda do ensino fundamental na área urbana. 

10. Necessidades de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para 

atendimento à demanda do ensino fundamental no campo, comunidades indígenas e/ou 

quilombolas. 

1. Foi construído algum prédio novo de Educação Infatil/ Ensino Fundamental? 

 

ENTREVISTADO 2  - Sim, um prédio de educação infantil no centro da cidade. 

Recursos do FNDE. Solicitamos também uma creche no bairro e na zona rural e uma 

escola de ensino fundamental no centro, mas não fomos contemplados... 

 

 

11. Condições de mobiliário e equipamentos escolares, quantidade, qualidade e acessibilidade. 

1. Foi realizado por parte da SEMEC a aquisição de mobiliários para 100% das escolas? 

ENTREVISTADO 2  - Sim... Duas vezes, primeiramente solicitamos uma vez, fomos 

atendidos, e posteriormente solicitamos novamente e fomos contemplados novamente. 

Através do programa mobiliário escolar. 

2. A SEMEC consolidou a aquisição do uniforme escolar para os alunos da rede? Que 

recursos foram utilizados? 

ENTREVISTADO 2 Não. Não conseguimos...  

 

12.Existência de transporte escolar para alunos da rede: atendimento a demanda, às condições de 

qualidade e acessibilidade. 
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1. Foi adquirido transporte escolar para alunos da rede? 

ENTREVISTADO 1 - Sim, dois ônibus escolares atendendo parcialmente a demanda, através do 

Programa Transporte Escolar.  

 

 

 

3. Uso de 

Tecnologias 

1. Existência e funcionalidade dos laboratórios de ciências e de informática nas escolas de ensino 

fundamental. 

2.Existência de computadores ligados a rede mundial de computadores e Utilização de recursos 

de informática para atualização o de conteúdos e pesquisas. 

1. A secretaria disponibilizou o acesso dos computadores das escolas a rede mundial de 

computadores para estudantes? Com que recursos? Em quais escolas? 

ENTREVISTADO 2  – O de ciências não foi atendido, mas o de informática todas as escolas da 

rede com o ensino fundamental receberam com recursos do FNDE através de pregão, junto com 

as máquinas recebemos as cadeiras, mesas e impressoras com acesso a internet. Somente uma 

escola ficou sem acesso, a de Furnas. 

3. Existência de sala de recursos multifuncionais e utilização para o atendimento educacional 

especializado (AEE) 

ENTREVISTADO 2  - O material foi chegando ao poucos, as escolas foram recebendo e 

guardando... Os materiais vieram, só que ficou guardado... Aí depois não tinha estrutura 

adequada pra funcionar só aquela sala e ficou funcionando em uma sala conjunta que servia pra 

duas coisas [...] não tinha estrutura física, sala suficiente nas escolas... Foram duas escolas que 

foram contempladas, o Manoel Gurgel e o José Alves de Lima. 

4. Utilização de processos, ferramentas e materiais de natureza pedagógica pré-qualificados pelo 

MEC. 

 

Área 4: 

Recursos 

Pedagógicos 

para o 

desenvolvime

nto de 

práticas 

pedagógicas 

que 

considerem a 

diversidade 

das 

demandas 

educacionais. 

5. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade do acervo bibliográfico ( de 

referência e literatura) 

1. O material bibliográfico atendeu as necessidades dos diferentes níveis, 

modalidades e demais especificidades (escolas do campo, indígenas, quilombola), 

sendo suficiente em todas as escolas? 

2. A secretaria desenvolveu um plano para aquisição e ampliação do acervo 

bibliográfico? 

3. Quais foram as principais fontes de recursos financeiros para investimento nas 

escolas da rede para aquisição do acervo bibliográfico? 

6. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade de materiais pedagógicos. 

ENTREVISTADO 2  - Chegou muito material nas escolas, muito mesmo. Até hoje ainda 

tem material que não foi utilizado[...] Nas escolas de zona rural veio através da escola 

ativa[...] Algumas escolas recebia através do PDE. 

7. Existência, suficiência, diversidade e acessibilidade de equipamentos e materiais esportivos. 

ENTREVISTADO 1 – Algum material chegou pras escolas [...]mas, não tenho certeza se foi 

através do PAR, mas foi adquirido[...] No nosso período chegou o programa segundo tempo, 

se não me engano. 
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ANEXO D  

REPASSE DE RECURSOS VIA PAR (2011-2014) PARA A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN 

 

 


