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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi analisar a implantação do Plano de Ações Articuladas (PAR) no 
Estado  da  Bahia, no  período  de  2009  a  2010.  O  Plano  de  Metas  Todos  pela  Educação, 
instituído pelo  Decreto n.º  6.094/2007,  é  a  principal  bandeira  do Ministério  da Educação 
(MEC) de assistência à gestão da educação nos estados e municípios. O PAR foi pensado 
como estratégia para consolidação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), frutos 
do mesmo Decreto. A pesquisa problematiza a prática do regime de colaboração na educação 
da Bahia, sendo que o foco de análise recaiu sobre o acompanhamento da implantação do 
PAR,  especialmente  de  assessoria  prestada  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  nos 
municípios baianos, realizado no período de 2009-2010. A metodologia utilizada na pesquisa 
teve como base a análise documental e um trabalho de campo para coleta de informações. 
Foram realizadas entrevistas semiabertas com seis técnicos contratados pela SEC/BA para o 
acompanhamento do PAR nos municípios. A conclusão indica que há limites relacionados às 
fragilidades  do  marco  legal  da  educação  brasileira  e  aos  condicionantes  históricos  que 
determinam a assimetria na colaboração entre os entes federados. No entanto, ressalta que há 
grandes possibilidades na efetivação de um novo ordenamento político e administrativo que 
incorpore a apreensão deste instrumento tecnológico que pode ampliar o aperfeiçoamento da 
gestão política educacional brasileira. A pesquisa indica que há viabilidade na implantação do 
PAR como instrumento de gestão, desde que esta ação seja complementada com a ação direta 
dos  agentes  locais  atuando  de  forma  coletiva  e  solidária.  Como exemplo,  apresenta-se  o 
consórcio público intermunicipal, que agrega os municípios do Território do Vale do Jiquiriçá-
Bahia.

Palavras-chave: Política Educacional. Plano de Ações Articuladas. Regime de Colaboração. 
Consórcio Intermunicipal.



ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the implementation of the Joint Action Plan (RAP) in the 
State of Bahia, in the period 2009-2010. The Plan of Education for All Goals, established by 
Decree  n.  º  6.094/2007,  is  the  main  cause  of  the  Ministry  of  Education  (MEC)  care 
management education in states and municipalities. The PAR was thought as a strategy to 
consolidate the Education Development Plan (EDP), fruits of the same Decree. The research 
discusses the practice of collaborative education of Bahia, and the focus of analysis fell on 
monitoring the  implementation  of  PAR, especially advice  provided  by the Department  of 
Education  of  the  State  of  Bahia  in  the  municipalities,  conducted  from 2009-2010  .  The 
methodology used in  this  research was based on documentary analysis  and field  work to 
collect information. Open-ended interviews were conducted with six technicians hired by the 
SEC / BA to monitor the PAR in the municipalities. The conclusion indicates that there are 
limits related to weaknesses in the legal framework of the Brazilian education and historical 
conditions that determine the asymmetry in the collaboration between federal. However, he 
points  out  that  there  are  great  possibilities  in  the  realization  of  a  new  political  and 
administrative  arrest  that  incorporates  this  technological  tool  that  can  enlarge  the 
improvement of educational policy management. The research indicates that there is viability 
in the implementation of PAR as a management tool, since this action is complemented by the 
direct action of local agents acting collectively and in solidarity. As an example, we present 
the  public  intermunicipal  consortium,  which  aggregates  municipalities  Territory  Jiquiriçá 
Valley-Bahia.

Keywords: Educational Policy. Joint Action Plan. Contribution System. Consortium.
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa  que  aqui  se  inscreve  é  um importante  desafio  em nossa  caminhada. 

Engajamento e envolvimento diante da realidade da educação brasileira e, em especial, no 

cenário da educação do estado da Bahia são a nossa motivação na construção deste trabalho. 

O Plano de Ações Articuladas (PAR), o Programa Todos pela Alfabetização (TOPA), 

bem como os  trabalhos realizados  dentro  da estrutura  de  governo,  nos  legou inquietudes 

inestimáveis  para  uma  reflexão  ampliada  sobre  as  políticas  educacionais  da  Nação  e  do 

Estado; isso porque, primeiramente, essas duas ações citadas implicam em sua natureza uma 

deliberação sobre o regime de colaboração que as constituem, tendo em vista que com elas a 

União, os Estados e os Municípios conjugam esforços para a elevação da qualidade de ensino 

no Brasil.

O  Regime  de  Colaboração  em  educação  é  uma  premissa  legal  impressa  na 

Constituição Federal (CF) de 1988, com o intuito de alinhamento entre os entes federados que 

constituem a  República  Federativa  Brasileira.  Desde  a  sua  promulgação,  muito  se  tentou 

fazer, tendo em vista o cumprimento deste pacto federativo. União, Estados e Municípios são 

indicados a, obrigatoriamente, efetivar ações, neste caso, em âmbito educacional, mediante 

acordos de cooperação técnica,  para  enfim atuar nas modalidades de ensino que lhes são 

destinadas. Ressaltamos que tais modalidades de ensino, do corpo estruturante da educação 

brasileira, não apareceram de forma clara no texto primeiro da CF de 88. Foi a partir de 1996, 

com a promulgação de Emendas Constitucionais (EC) e de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases  da  Educação  Brasileira,  que  a  responsabilidade  de  cada  ente  federado  foi  mais 

claramente delineada.

Nos primeiros  anos  de  implementação  destes  novos paradigmas  educacionais,  no 

estado da Bahia (1998-2000), começamos nossa atuação na Secretaria de Educação do Estado 

(SEC), acumulando desde então várias experiências no bojo das políticas públicas na gestão 

educacional. No itinerário de nossas investigações, além dos documentos oficiais e estudos 

diversos, recorremos sempre a estas vivências.

É com este intuito que discorreremos toda a escrita do texto na primeira pessoa do 

plural,  por entendermos que nas caminhadas não há uma apreensão solitária dos fatos em 

questão, mas sim, uma mútua cumplicidade entre sujeitos envoltos nos espaços públicos e/ou 

privados. Damos lugar,  assim, ao nascedouro participativo, compartilhado e integrado, em 

detrimento da impessoalidade e inacabamento.
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No  primeiro  capítulo  do  desenvolvimento,  tecemos  uma  explanação  delineando 

nosso objetivo de pesquisa, bem como fizemos um levantamento de pesquisas relacionadas ao 

PAR, para, enfim, podermos trilhar um caminho com mais balizamento.

No segundo capítulo, a nossa pesquisa buscou refletir o processo de descentralização 

e municipalização do ensino, por entendermos que a reflexão sobre regime de colaboração e o 

PAR  estão  intrinsecamente  implicadas  nestas  premissas.  Procuramos  também  apontar  as 

limitações e a função dos municípios em relação aos estados e à União. 

O Regime de Colaboração, os Programas do PDE, bem como as reflexões sobre as 

políticas  de  Estado  e  de  governo  fazem parte  do  corpo  do  que  construímos  no  terceiro 

capítulo. Discorremos sobre a conceituação do tema em questão recorrendo primordialmente 

aos textos oficiais que o definem. Elencamos uma quantidade significativa de Programas do 

PDE como forma de demonstrar mecanismos de consolidação do regime colaborativo; enfim, 

encerramos o capítulo explanando o conceito de Estado, Governo e Política.

No  quarto  capítulo,  apresentamos  o  Plano  de  Ações  Articuladas  (PAR),  sua 

concepção,  composição  e  trajetória  de  implementação  na  Bahia.  A  sensação  de  não 

completude com relação ao Plano nos afetou na medida em que não tivemos acesso à última 

etapa  do  mesmo,  denominada  de  Revisão.  Por  questões  burocráticas,  o  processo  de 

rediagnóstico do PAR se iniciou além do período previsto, escapando aos nossos prazos de 

observação  e  análises.  Entretanto,  as  outras  etapas  de  composição  foram  descritas, 

principalmente a ação de Acompanhamento do Monitoramento do PAR, realizada pela SEC, 

com indicação do MEC, junto aos 417 municípios. De certa maneira, este tópico é o escopo 

que desvela as inquietações iniciais, que deram origem a esta pesquisa. 

Por  fim,  concluímos revisando algumas  críticas  que estão  no  corpo da pesquisa. 

Contudo, buscamos pensar novas possibilidades  para esses novos arranjos educacionais na 

Bahia. De forma solidária tentamos superar nosso discurso desencantado, procurando refletir 

o  estabelecimento  de  novos  entrelaçamentos  entre  os  entes  federados  brasileiros.  Neste 

sentido  é  que  a  experiência  do  Território  do  Vale  do  Jiquiriçá,  com  a  consolidação  do 

Consórcio  MERCOVALE  e  estabelecimento  da  Associação  de  Dirigentes  Municipais  de 

Educação  (EDUCAVALE),  foi-nos  deveras  encantadora,  não  só  pelo  sucesso  que  vimos 

através  de visitas  técnicas  e  entrevistas,  mas  por  ser  uma experiência  validada  em nossa 

estrutura legal. Assim, não necessitamos recorrer às práticas não formais de educação fora da 

estrutura, como ocorre em diversos trabalhos, na esperança de vislumbrar novos caminhos. 

Dentro  da  própria  estrutura  de  educação  formal  pública,  podemos  observar  exitosas 

experiências como esta que nos debruçamos de forma breve neste trabalho. O resultado mais 
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evidente da pesquisa foi a necessidade de redefinição das funções de cada ente federado; fator 

este que deve superar o simplismo da separação de tarefas, até porque, como vimos, o modelo 

de  consórcio  público  tem sido  uma experiência  válida  neste  sentido,  horizontalizando  as 

relações entre unidades gestoras federativas,  no compartilhamento de ações concretas que 

visem a melhoria da educação.
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2 DO OBJETO DE PESQUISA E SEUS LIMITES

Por ser considerada uma política recente,  o PAR ainda suscita várias indagações. 

Todos que lutam pela melhoria da educação se perguntam: quais os limites e as possibilidades 

da implantação do Plano de Ações Articuladas – PAR, como política educacional no estado da 

Bahia? Essa é a pergunta básica que procuramos responder por meio desta pesquisa. O desafio 

maior é focar a análise da política pública, tendo em vista as bases conceituais de referência, 

para destacar os limites e possibilidades do PAR como política educacional. 

Nos  capítulos  seguintes,  vamos  focar  nossa  análise  e  reflexão  sobre  o  PAR, 

especialmente  na  etapa  de  acompanhamento,  sob  incumbência  da  SEC,  da  ação  de 

monitoramento que foi ou deveria ter sido realizada pelos municípios baianos entre 2009-

2010. Este  momento  foi  proposto  pelo  Ministério  da  Educação  –  MEC,  em  regime  de 

colaboração com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC, para assistência aos 

municípios  desta  jurisdição.  Ressaltamos  que  o  monitoramento  refere-se  a  uma  ação  do 

município, que em acordo preestabelecido no termo de cooperação indicava para o início de 

2009 uma prestação de contas do que se havia planejado na etapa de diagnóstico, ou seja: aos 

municípios cabia, neste momento, apresentar os resultados parciais das ações que estavam 

descritas no PAR.

Importa-nos também,  neste itinerário descritivo-reflexivo,  pensar as configurações 

que extrapolam as ações formais da política educacional em destaque. Interessa-nos, de certo 

modo, um salto no processo de discussão de colaboração para além do exposto no Pacto 

Federativo  que  a  CF  e  LDB  propõem.  Assim,  em  nossa  conclusão,  apresentamos  um 

“embrião1” do processo de Consórcio Educacional no Território do Vale do Jiquiriçá, aqui na 

Bahia,  denominado de Consórcio MERCOVALE, no qual  a  ideia  de  colaboração implica 

compromissos de gestão-intervenção entre municípios de um mesmo contexto territorial, de 

forma horizontal,  e  que estabeleçam esforços comuns,  diante  das diversas  ferramentas  de 

diagnose  e  planejamento  disponibilizadas  pelo  MEC.  Nosso  olhar  se  volta  para  o  PAR 

considerando que esta ferramenta apresenta as condições essenciais para focar nossa análise. 

1

1

 O Consórcio MERCOVALE se constitui  um embrião,  em nossas análises,  devido à sua 
característica inovadora no bojo das políticas públicas. No mesmo, há uma célula referente à 
congregação de dirigentes municipais de educação do Território Vale do Jiquiriçá, setorizando 
as políticas públicas inerentes às ações educacionais. Neste sentido, o diálogo com os desafios 
globais da educação nacional é repensado para além do proposto no pacto federativo, tendo 
em vista a potencialização de instâncias locais associadas.
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No  quadro  1,  apresentamos  os  indicadores  que  serão  os  trilhos  desta  nossa  caminhada, 

constituído de elementos imprescindíveis às nossas finalidades. 

2.1     FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA

O presente  estudo implica a  análise  de alguns  fundamentos  teóricos  em políticas 

educacionais,  especialmente no bojo da sociedade brasileira,  mediante  um direcionamento 

corroborado por uma metodologia de pesquisa. 

O que é concernente à teorização em políticas educacionais, por meio de expedientes 

diversos, coaduna com reflexões sobre breves tópicos de teoria do estado moderno, sociedade 

global e local, história das políticas educacionais no Brasil e na Bahia e, enfim, com a relação 

da gestão territorial de políticas educacionais, ressalvando-se que todos estes eixos serão o 

nosso suporte para sincrônica e diacronicamente analisarmos o Plano de Ações Articuladas – 

PAR, nosso objeto de estudo.

A dissolução teórica mais profunda, optamos por contemplá-la no transcorrer dos 

capítulos  do  trabalho,  nos  contextos  pertinentes  às  devidas  explanações;  contudo,  neste 

capítulo, fizemos a opção por demonstrar parte deste escopo teórico e, especificamente, de 

forma mais densa, focalizaremos a perspectiva metodológica da pesquisa.

Primeiramente,  neste  estado  da  arte,  podemos  dizer  que  nossas  inquietações 

transitam por  um contexto de reflexão filosófico-científica,  que remonta nosso trajeto  em 

estudos de Filosofia e Filosofia da ciência, fator este que diz sobre a nossa visão sobre o 

caráter de cientificidade no âmbito de uma pesquisa em ciências humanas e sociais. Assim, a 

princípio, entendemos como Nietzsche, quando afirma:

A Filosofia se divorciou da ciência ao indagar com qual conhecimento da vida e do 
mundo o homem vive mais feliz. Isso aconteceu nas escolas socráticas: tomando o 
ponto de vista da felicidade, pôs-se uma ligadura nas veias da investigação científica 
– o que se faz até hoje. (NIETZSCHE, 2005, p.19).

Com o exposto acima, vislumbramos que a busca pela felicidade é o que move os 

indivíduos  em  sociedade.  O  espanto diante  da  existência  humana,  mediante  todo 

estranhamento deste mundo exógeno, é a mola propulsora da Filosofia e da ciência. Porém, 

estes dois fenômenos da natureza humana, que tentam dar sentido a vida dos seres sociais, se 

distinguem nos métodos; contudo, parecem buscar o mesmo fim: o autoconhecimento e a 

compreensão possível do mundo. Nietzsche, neste mesmo caminho, termina por indicar um 

rompimento entre as duas formas de pensamento, pois as indagações filosóficas, no bojo do 
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processo civilizatório ocidentalista, preocuparam-se mais em descobrir o que é passível de se 

conhecer do mundo e da vida para tornar o homem mais feliz. O caminho trilhado pela ciência 

parece ser sutilmente diferenciado, na medida em que importa para a mesma o conhecimento 

da Phisis (natureza), dissecando-a para melhor compreensão do mundo e sua constituição. 

A citação acima reflete as bases socrático-platônicas que sustentam parte do fazer 

científico  e  filosófico  no  Ocidente.  A ideia  de  cidade-estado,  por  exemplo,  nasce  neste 

contexto, justamente das premissas dialógicas dos filósofos da antiguidade clássica, da qual o 

filósofo alemão recorre, diacronicamente, para negação e/ou reafirmação. Da Grécia e Roma 

emergiram  a  estrutura  de  sociedade  vigente  até  os  dias  que  se  seguem:  discussões  que 

transitaram sobre as noções de felicidade, justiça, política e até de Direito Público e Privado 

dos cidadãos.

Com o exposto, nos parece que a ideia de científico tenta dar conta do conhecimento 

do  que  é  latente  à  concretude  das  coisas  da  vida,  do  que  ocorre  e  aparece;  enquanto  o 

filosófico do que é substancial, essencialmente subjetivo e metafísico.

A Filosofia da ciência, atualmente, vem provocando discussões sobre os métodos e 

formas  de  definição  do  próprio  fazer  filosófico  e  científico,  diferenciando-os  e  inter-

relacionando-os.  Em breves  linhas,  podemos  destacar  alguns  pensadores  em Filosofia  da 

ciência, como Thomas Kuhn (1957), que traz em seus conceitos a ideia de  Paradigma, no 

qual se identifica, segundo ele, uma comunidade científica com estrutura, regras e métodos 

próprios, dando uma ideia de um fazer científico dirigido. O trabalho realizado dentro de um 

paradigma,  para Kunh,  se constitui  de uma ciência  normal.  Este  modo de pensar  e  fazer 

ciência  faz  deste  autor  um  relativista.  Em  contraponto,  Popper,  Lakatos  e  Marx  são 

considerados objetivistas, como demonstra Chalmers (1993). No uso do termo, para ele, o 

objetivismo quanto ao conhecimento humano é:

Um ponto de vista que enfatiza que itens do conhecimento, desde proposições 
simples  até  teorias  complexas,  possuem  propriedades  e  características  que 
transcendem as crenças e estados de consciência dos indivíduos que os projetam e 
contemplam. (CHALMERS, 1993).

Para Popper  (1928),  o conhecimento,  no sentido objetivo,  é  o conhecimento sem 

conhecedor;  ou seja, para o mesmo há conhecimento independente da crença de qualquer 

pessoa (CHALMERS, 1993).  Lakatos,  neste  sentido,  concorda com o exposto pela  noção 

popperiana. Ele acrescenta falando de uma separação “entre o conhecimento e seu reflexo 

distorcido nas mentes individuais”. O materialismo histórico dialético de Marx, enfim, vem 
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enriquecer esta discussão, na medida em que afirma: “não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser, mas,  ao contrário, seu ser social é que determina a sua consciência” 

(CHALMERS,  1993);  ou  seja,  a  estrutura  social  como  determinante  da  consciência  dos 

indivíduos.

É  impossível  toda  esta  construção  teórica  com  o  devido  reconhecimento  das 

proposições do materialismo histórico. Embora assumindo que partimos da individuação, há 

provocações na teoria marxista que nos levam acreditar no contrário em muitos momentos. 

Assim,  de  forma  muito  franca,  percebemo-nos,  em  certa  medida,  numa  encruzilhada; 

entretanto,  sem  nenhuma  intenção  de  resolver  este  problema  epistemológico  aqui,  mas 

transitaremos do individual para o comunitário e social, e do comunitário e social para os 

indivíduos, com razoável e temperada explanação de ideias. 

Nas  análises  feitas,  a  ideia  de  Estado,  Governo  e  Sociedade  sempre  nos  será 

recorrentes; sendo assim, é impossível escapar de Marx: negando-o, reafirmando-o ou as duas 

coisas comedidamente. A noção sobre o capital, cunhada por Marx (1867), importa em nossas 

investigações na medida em que constituições do Estado, Sociedade e Governo são permeadas 

pelos mecanismos regulatórios que constituem o capitalismo. Podemos questionar também, 

em algum momento, até que ponto estes mecanismos regulatórios do capitalismo influenciam 

e regem as comunidades científicas da modernidade, se for o caso.

Entendemos, como Marx, que a regência de uma sociedade se dá pela orquestração 

de um determinado modo de produção vigente. Toda formação social e humana se volta a um 

determinado modo economicamente dominante. Desta maneira, assim nos diz Marx:

O  conjunto  dessas  relações  de  produção  forma  a  estrutura  econômica  da 
sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e 
à  qual  correspondem  determinadas  formas  de  consciência  social.  O  modo  de 
produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual 
em geral. (MARX, 1996, p. 206).

Em nossa sociedade, o modo de produção é estruturado no modelo capitalista, pela 

regência  de  uma  classe  dominante  que  detém  o  capital  e  que  fomenta  mecanismos  de 

regulação desta sociedade, em detrimento da manutenção de um  status. Podemos procurar 

entender estes mecanismos regulatórios à luz do neoliberalismo, o qual está configurado como 

uma face atual do capitalismo no mundo, composto por uma determinada gama de agências e 

grupos  econômicos  acumuladores  de  riqueza.  Na base estruturante  do modo de produção 

capitalista  estão  as  classes  subalternas  que  sustentam  toda  esta  riqueza  dos  grupos 

minoritários dominantes, através de sua mão-de-obra sob o regime de  mais-valia;  ou seja, 
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uma classe assalariada, produtora e consumidora de bens de consumo e serviços (CASTEL, 

1998). 

Em releituras da teoria de Marx mais atuais, podemos perceber críticas à conjuntura 

vigente. Muitos autores, em seu tempo, destilam análises e críticas sobre a face do capitalismo 

em vigor. Neste caminho de entendimento da conjuntura social, nos importa pensar a partir da 

nossa realidade, como a Educação é engendrada e conduzida, tendo em vista até mesmo o 

paradigma  keynesiano,  sob  a  luz  da  configuração  do  Estado  de  Bem-estar  Social 

(NOGUEIRA, 2005).

A compreensão do Estado Moderno tem diversos expedientes firmados a partir de 

Marx  (com  diversas  interpretações).  É  neste  contexto  que  sustentamos  um  foco  para  o 

processo de compreensão do papel da educação e recorremos, inicialmente, a Bauman (2007), 

que explora o papel desafiador da educação na modernidade, destacando-a como fluída.

Sendo um instrumento possível de transformação e entendimento da sociedade,  a 

educação  pode,  além  de  promover  a  socialização,  ser  propedêutica  às  pessoas  para  um 

“mundo  líquido”,  que  assim  se  apresenta.  A educação  não  aparece  como  panaceia  aos 

problemas da humanidade, mas como provocadora de mentes, instigando um movimento de 

livre crítica. Neste sentido, ao discorrer sobre educação, Bauman defende que ela:

        
Afia sua aresta crítica, ‘fazendo a sociedade se sentir culpada’ e ‘agitando as coisas’ 
por meio da perturbação das consciências. Os destinos da liberdade, da democracia 
que  a  torna  possível,  ao  mesmo  tempo  em  que  é  possibilitada  por  ela,  e  da 
educação que a produz a insatisfação com o nível de liberdade e democracia até 
aqui  atingido são inextricavelmente ligados e não podem ser  separados um do 
outro. Pode-se ver nessa conexão íntima como outra espécie de círculo vicioso – 
mas  é  nesse  círculo,  e  só  nele,  que  as  esperanças  humanas  e  as  chances  da 
humanidade se inserem. (BAUMAN, 2007, p. 23).

Neste  mesmo  caminhar,  porém com um discurso  mais  diretivo  contra  o  regime 

capitalista, Mézáros (2004) defende a proposição de uma educação para além do capital. Se o 

modo de produção vigente não comporta uma vida igualitária para todos, através da extinção 

das desigualdades, são necessárias medidas radicais para a superação de tais discrepâncias. A 

ideia de liberdade nesta perspectiva só é possível num contexto social  propício à mesma. 

Mézáros,  de  forma  clara,  recorre  ao  materialismo  histórico  para  dar  sustentação  às  suas 

premissas e cita Marx:

A  libertação,  diz  Marx,  é  um  ato  histórico,  não  um  ato  mental.  [...].  A 
transformação, através da divisão do trabalho, dos poderes (relações) pessoas em 
poderes materiais não pode ser dissipada descartando-se da mente a ideia que se 
tem dela, mas só pode ser abolida pelos indivíduos quando novamente sujeitam 
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estes poderes materiais a si mesmos e abolem a divisão do trabalho. Isso não é 
possível sem a comunidade. Somente dentro da comunidade cada indivíduo possui 
os meios para cultivar seus dons em todas as direções; por isso, a liberdade pessoal 
só se torna possível dentro da comunidade. [...] Na comunidade real, os indivíduos 
obtêm sua liberdade por meio de sua associação. (2004, p. 488-489). 

Enfim, em Freire (1970), temos um consubstancial pensamento, numa perspectiva 

marxiana a  partir  da  realidade brasileira  e,  em especial,  nordestina:  sua pedagogia tem o 

oprimido como ponto de partida, e a autonomia do ser como caminho no processo de busca 

para a  emancipação social.  Freire,  entendemos,  não por  acaso,  parte  do indivíduo para a 

compreensão  do  social.  O  olhar  para  as  singularidades,  do  modo  antropologicamente 

direcionado, emana à luz de como cada indivíduo se insere, seja como trabalhador ou como 

trabalhadora em suas comunidades. Nisto percebemos, em Freire, a consideração da ideia de 

sujeito, e recomenda:

Que cada  vez  mais  cortasse  as  correntes  que  a  faziam e  fazem permanecer  como 
objeto de outras, que lhe são sujeitos. [...] A opção, por isso, seria de ser também, entre 
uma  “educação  para  a  domesticação”,  para  a  alienação  e  como  educação  para  a 
liberdade.  “Educação”  para  o  homem-objeto  ou  indivíduo  para  o  homem  sujeito 
(FREIRE, 1979, p.36).

De certa  maneira,  em meio a esta  breve exploração teórica,  situamos que nossas 

ilações estão no âmbito de uma análise sociológica da educação no caso brasileiro e,  em 

especial,  no  Estado  da  Bahia.  Esta  sociologia  em  si  implica  para  nós  possibilidades  de 

verificação e validação, diante do objeto de estudo em questão.

Neste caminho, entendemos que “os fatos empíricos isolados e abstratos são o único 

ponto de partida da pesquisa” (GOLDMANN, 1996, p. 42), corroborando com a perspectiva 

de Goldmann, de construção, apreensão e síntese do objeto. Contudo, o que se há de revelar, 

em parte, será possível através do empenho na exploração documental, na coleta de dados, nas 

análises e inferências finais inerentes ao objeto de pesquisa em questão. Para tal, recorreremos 

há  alguns  fundamentos  metodológicos.  (BOAVENTURA,  2006;  ECO,  1995;  MACEDO, 

2004; TRIVIÑIOS, 1987; QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008; YIN, 2005).

Tendo em vista  a perspectiva sociológica que citamos,  assumimos também, junto 

com Ianni, que o concreto sensível, imediato e as primeiras impressões do real não são pura e 

simplesmente  descartados,  eles  são  recriados  e,  na  medida  em que  a  reflexão prossegue, 

possibilitam  o  surgimento  de  novas  expressões,  no  desvelamento  progressivo  do  objeto. 

(IANNI, 1989). 

A cientificidade  deste  processo,  de  forma  sintética,  nortear-se-á  pelas  indicações 

propostas por Eco (2007). O mesmo indica a importância dos critérios de validação científica 
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em trabalhos de pesquisa de natureza política, superando o ideal de cientificidade estritamente 

ligado às ciências mais duras. Assim, tentaremos direcionar nossas investigações mediante os 

seguintes pilares:

1 – O estudo se debruçará sobre um objeto reconhecível e definido de tal maneira 

que seja reconhecível igualmente pelos outros;

2 – O estudo deverá dizer do objeto algo que ainda não foi dito ou deverá ser revisto 

sob uma ótica diferente do que já se disse;

3 – O estudo deverá ser útil aos demais;

4  –  O  estudo  deverá  fornecer  elementos  para  a  verificação  e  a  constatação  das 

hipóteses apresentadas. (ECO, 2007, p. 21-13).

O  Plano  de  Ações  Articuladas  (PAR)  é  o  nosso  “objeto  reconhecível”  no  qual 

analisaremos a sua implantação no contexto das políticas educacionais no Estado da Bahia. 

Fizemos um levantamento de outros estudos e entendemos que o objeto em questão ainda não 

foi  explorado na  realidade  em questão,  contemplando assim o segundo pilar.  A partir  de 

nossas investigações, que não têm o caráter de esgotar as implicações do objeto, poder-se-á 

fomentar outros possíveis recortes, pela própria amplitude do mesmo. Enfim, no decorrer do 

trabalho,  serão  indicadas  as  fontes:  documentos,  referências  bibliográficas  diversas,  bem 

como a nossa experiência direta com o objeto em questão,  para verificação das hipóteses 

levantadas mediante os limites e possibilidades da implantação do PAR na Bahia.

As hipóteses que a priori levantamos fazem parte de um conjunto de indicadores que 

tentam evidenciar os limites e possibilidades do processo de implantação do PAR no contexto 

das políticas educacionais no Estado da Bahia.  Yin (2005),  em seus estudos, elucida uma 

perspectiva de organização das  fontes na investigação de um trabalho de pesquisa.  Neste 

caminho, organizamos três categorias para direcionamento do trabalho, elas são apresentadas 

no quadro abaixo: 

Indicadores Temáticos Gerais Subindicadores Indicadores Específicos

1 – O Plano de Ações Articulas (PAR)
A estrutura e fundamento do PAR.
O  regime  de  colaboração  entre  a  União,  
Estados e Municípios.

2  –  A  função  da  SEC  junto  aos 
municípios baianos na implantação do 
PAR. 

A mediação do processo de implantação.
A  etapa  de  Acompanhamento  do 
Monitoramento.
A  passividade  municipal  no  processo  de 
aquisição da “nova política”.

3  –  O  PAR  e  a  gestão  social  nos 
Territórios de Identidade.

O  paradigma  dos  consórcios  no  território  
baiano e o novo arranjo cooperativo.
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Este  escopo de indicadores  elencados ganha robustez  mediante  a  ideia  de  um estudo de caso. 

Segundo Yin (2005), este é um método que essencialmente sofre com a carência de banco de dados, devido à 

subjetividade do que se quer apreender.  Em nosso caso, os limites das nossas fontes de análises serão os 

documentos  oficiais  do  PAR,  a  experiência  vivida  junto  a  este  objeto  em  questão  e  possíveis  narrativas 

correlatas.  Com isso,  o  que se  poderá evidenciar  com os  indicadores  supracitados e  o  método escolhido 

passará pelo crivo de uma hermenêutica da profundidade, que segundo nos diz Thompson: 

[...]  quando  os  analistas  sociais  procuram  interpretar  uma  forma  simbólica,  por 
exemplo, eles estão procurando interpretar um objeto que pode ser, ele mesmo, uma 
interpretação,  e  que  pode  já  ter  sido  interpretado  pelos  sujeitos  que  constroem o 
campo-objeto, do qual a forma simbólica é parte. Os analistas estão oferecendo uma 
interpretação de uma interpretação, estão re-interpretando um campo pré-interpretado 
[...] (THOMPSON, 1995, p. 359).

Por fim, vale ressaltar que os sujeitos entrevistados foram indagados por meio de 

entrevistas  não  diretivas,  ou  seja,  sem  questionários  preformatados,  preestabelecidos. 

Coletamos  informações  por  meio  de  narrativas  espontâneas,  com  razoáveis  perguntas 

provocativas, postas no decorrer dos diálogos. Neste sentido, assumimos com Macedo (2004), 

que este caminho é:

[...] um rico e pertinente recurso metodológico na apreensão de sentidos e significados 
e na compreensão das realidades humanas, na medida em que toma como premissa 
irremediável que o real é sempre resultante de uma conceituação; o mundo é aquilo 
que pode ser dito, é um conjunto ordenado de tudo que tem nome, e as coisas existem 
através das denominações que lhes são emprestadas. (2004, p. 165).
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2.2 AS PESQUISAS DESENVOLVIDAS SOBRE O PAR

Em nossas pesquisas não encontramos trabalhos que abordassem o PAR, no sentido 

de uma reflexão crítica sobre o processo de implantação do mesmo, no cenário das políticas 

educacionais do Estado da Bahia, bem como uma análise sobre sua validade diante do regime 

de colaboração entre os entes federados. A maioria das pesquisas trata de assuntos referentes 

ao FUNDEB, à gestão educacional/escolar e à formação de professores, sendo boa quantidade 

delas vinculadas diretamente aos estudos sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE).

O cerne das discussões, de modo geral, recorre ao PAR como instrumento, no qual se 

encontram peculiaridades inerentes aos objetivos de pesquisas de cada trabalho em questão. 

Neste sentido, ele se constitui apenas como fonte de dados, pela importância substantiva que o 

mesmo possui de agregar informações das diversas redes municipais de educação. Os pilares 

que constituem tal  ferramenta abrangem quase a  totalidade do que é  inerente  à educação 

básica nacional:  Gestão Educacional; Formação de Professores e Profissionais de Apoio e 

Serviço  Escolar;  Práticas  Pedagógicas  e  Avalição;  Infraestrutura  Física  e  Recursos 

Pedagógicos. Nos tópicos abaixo, elencamos os seguintes trabalhos: 

a) A Formação continuada dos professores da educação infantil  no oeste  catarinense: 

concepção  técnico-instrumental  ou  emancipatória?  Lanes  (2009).  A autora,  neste 

trabalho,  aborda  perspectivas  de  processos  formativos  de  professores  da  educação 

infantil, tomando como base de dados expedientes empíricos da realidade catarinense, 

bem como,  imbui-se  de  análises  parciais  de  documentos  inerentes  ao  diagnóstico 

situacional/local e às ações de promoção dos processos formativos; a mesma procurou 

apontar  as  lógicas  de  orientação  dos  programas  de  formação  implantados  nos 

municípios  da  Região  Oeste  do  Estado  de  Santa  Catarina,  denunciando 

encaminhamentos advindos de uma diretriz internacional, neoliberalista; neste sentido, 

recorreu  ao  PAR,  tão  somente  na  tentativa  de  perceber,  no  mesmo,  prescrições, 

teórico-metodológicas, que orientam parte destas ações nos municípios; 

b) No trabalho de Rossi (2010), o autor dissertou sobre os avanços e limites da política de 

combate à homofobia, traçando uma análise do processo de implementação das ações 

do  Programa  Brasil  sem  Homofobia,  delineando  discussões  inerentes  a  esta 

implementação nas redes de ensino do Rio Grande do Sul. O ponto central de suas 

análises  são  programas  ofertados  às  redes  de  ensino  que  incentivam o  combate  à 

homofobia. Neste itinerário, Rossi recorreu a documentos oficiais para levantamentos 
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de  premissas  legais  e  ações,  dentre  as  quais  o  PDE e  o  PAR  estiveram sob  sua 

consulta; Na dimensão 2, do PAR, o autor investigou a descentralização de políticas de 

formação anti-homofobia constantes ou não, na subação Diversidade e Gênero;

c) Formação continuada e desempenho estudantil: o caso de Araucária – Paraná. Lima 

(2010); neste estudo, o autor buscou uma análise na qual o Plano de Ações Articuladas 

se constituiu como uma ferramenta de posterior análise. A formação de professores e 

de  professoras  da  educação  infantil  e  do  ensino  fundamental  apareceu  de  forma 

expressiva neste contexto de pesquisa, bem como, o reflexo das ações elencadas no 

Plano como suporte à avaliação do desempenho infantil. O autor descreveu tópicos 

inerentes  ao  diagnóstico  do PAR e  da  realidade  araucariana,  apontando elementos 

importantes  descritos  como  metas  para  o  desenvolvimento  e  ressignificação  da 

perspectiva formativa da rede;

d) Fernandes  (2010),  em  os  Desafios  para  uma  educação  de  qualidade:  o  IDEB  no 

município de Juara – MT, o autor analisa esta premissa avaliativa que é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), tendo como foco as unidades escolares 

em  articulações  às  suas  redes,  bem  como,  na  observância  do  Plano  de  Ações 

Articuladas  (PAR),  que  para  o  mesmo  contém  os  pressupostos  de  qualidade 

educacional a serem efetivados pelas unidades de ensino;

e) Silva (2010), em o Plano de Ações Articuladas – PAR: interface com a formação de 

professores  nos  municípios  de  Mato  Grosso,  embasa-se  nas  ações  da  dimensão 

pedagógica  impressas  no  PAR,  para  o  levantamento  do  processo  de  formação  de 

professores,  na  realidade  do  Estado em questão.  O foco na  dimensão 2,  do PAR, 

possibilitou a este autor uma base analítica para inferir sobre as dificuldades que as 

redes municipais enfrentam para consolidar políticas mais efetivas, e nesta questão, as 

políticas educacionais inerentes à formação de professores;

f) Mendonça (2010), no contexto de suas investigações, parece ter se aproximado mais 

de certos expedientes que contemplam, de forma substantiva, a nossa pesquisa. Em o 

Plano de Ações  Articuladas  como suporte  à  Dimensão Pedagógica da Gestão da  

Educação Municipal, o autor faz um recorte importante de uma realidade municipal, 

na  qual,  para  a  análise  da  gestão  local  (município  de  Teodoro  Sampaio,  Bahia), 

recorre-se  a  ideia  de  centralização,  descentralização,  planejamento  e 

acompanhamento,  tendo  como  foco  a  perspectiva  de  autonomia  e  organização 

pedagógica da rede. É neste caminho que as dificuldades diagnosticadas e expressas, 

como ações no PAR, tornaram-se esteio para a contemplação e aferição deste estudo 
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de caso, no qual se concluiu que, o que foi planejado de forma estratégica, mediante a 

utilização no PAR, dá lugar ao burocratismo de demandas individuais nas práticas 

escolares,  aquém do  planejamento  articulado.  Através  da  criação  de  categorias  de 

análises,  o  autor  explorou  a  dimensão  2,  do  PAR,  do  município  em  questão,  na 

tentativa de aferir a relação do planejado com a realização de fato; 

g) Souza (2010) traz uma análise também aproximada aos nossos anseios em O Plano de 

Ações Articuladas das redes de ensino do Mato Grosso, o qual faz uma análise geral 

da implementação desta ferramenta, como cumprimento à chamada pública da União, 

para a adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007. Define, 

aponta e aborda razoável efetivação do regime de colaboração entre a União, o Estado 

do  Mato  Grosso  e  os  municípios  nele  jurisdicionados,  sendo  que  estes  últimos, 

segundo o mesmo, não conseguiram cumprir as proposições do Plano, mesmo tendo 

uma válida construção diagnóstica mediada pelo PAR, em 2007. De certa maneira, em 

nossas  inferências,  que  seguirão  as  demais  páginas,  corroboraremos  com algumas 

premissas desta pesquisa, entretanto é evidente a nossa contraposição com relação ao 

papel da União e do Estado da Bahia,  na realidade de implementação do PAR no 

Estado. Desde já, apontamos que em nossa visão é simplista qualquer análise que pune 

criticamente,  o  ente  federado  municipal,  que  só  veio  outorgar  reais  condições  de 

organização autônoma a partir das legislações das últimas duas décadas.

Como observamos da análise desses estudos, até o momento estamos carecendo de 

novas abordagens sobre o PAR e de sua implantação na realidade do Estado da Bahia, no 

sentido  de  sua  intenção  de  efetivação  do  Regime  de  Colaboração.  De  forma  geral, 

encontramos  aqui  no  Estado  dois  importantes  estudos  sobre  regime  de  colaboração  em 

educação com foco em municípios baianos e que apenas apontam o PAR de forma razoável: 

A primeira pesquisa é sobre a realidade das redes de ensino de Jequié, tendo como 

foco a articulação do município com as políticas estaduais e federais (RAIC, 2009); a autora 

foca a sua análise central na relação dos planos nacionais em correspondência com os planos 

locais, sinalizando dissintonias e convergências. O PAR, sendo um Plano local, surge como 

mais  um  instrumento  de  diagnóstico-planejamento-execução,  no  qual  as  ações,  segundo 

indica a autora, por vezes não atende a realidade da rede e se contrapõe a outros planos como 

o Plano Municipal de Educação (PME).

Na segunda, o foco central são os tensionamentos políticos na efetivação do Regime 

de Colaboração, delimitando como recorte específico a realidade do Programa:  Todos Pela 

Alfabetização (TOPA); a autora discute como o regime colaborativo, por meio de políticas 
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educacionais  da  nação,  se  dissolve  diante  das  demandas  dos  poderes  locais,  perdendo 

consistência  e  solidez.  Este  fator  se  apresenta  como um problema,  na medida em que os 

parâmetros gerais  não se consolidarão nas diversas realidades que desembocam, deixando 

margem a tendenciosos direcionamentos. (TEIXEIRA, 2009).

Enfim, nossa pesquisa de forma solidária, a partir desses que nos antecederam com 

seus  estudos,  visa  ampliar  o  debate  sobre  o tema,  sem o  intuito  de  esgotar  o  assunto e, 

principalmente, de modo a considerar premissas plausíveis e resultados significativos. Vale 

ressaltar que o encerramento de nossas consultas ao portal da CAPES, com relação à temática 

que nos debruçamos, se deu  no final de 2011, de modo a poder avançar cumprindo outras 

etapas da pesquisa.

2.3 O PAR COMO FRUTO DA ATUAL POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA

O Brasil, com toda a sua diversidade e extensão, tem, na organização da Educação 

Nacional,  grandes  desafios  a  serem  superados.  Ganhos  expressivos  da  nação  brasileira, 

principalmente quanto às mudanças no sistema e na estrutura da educação, podemos dizer que 

são  legados  juvenis,  ou  seja,  fazem  parte  da  história  recente  da  República  Federativa 

Brasileira. Assim, mesmo com a Constituição Federal (CF) de 1988, e o que está exposto em 

seu art.  211 quanto ao sistema de ensino e as formas de colaboração entre si,  paira sobre 

muitos  olhares um eclipse,  sombreando o sentido que cada ente  federado realmente deve 

assumir de responsabilidade diante do sistema educacional. Este eclipse se agrava à medida 

que percebemos que a  efetivação das  políticas  educacionais  no Brasil  sempre  careceu  de 

organicidade e planos de ações sólidas e cooperativas.

Quiçá, do ponto de vista do regime de colaboração em Educação, encontre-se um 

dia, de forma simples, clareza e compreensão de um sistema de educação articulado em sua 

plenitude.  Contudo,  há  obscurecimento  quando  contemplamos  as  premissas  legais  da 

educação brasileira, efetivadas na implementação das políticas delas exprimidas. Assim, nos 

ocorre  inferir,  que  o  regime  de  colaboração  se  faz  obscuro,  quando  percebemos  a 

verticalidade  histórica  que  o  constitui.  O PAR é  fruto  deste  regime  e,  por  isso,  torna-se 

relevante analisar os limites e possibilidades de sua implantação dentro desse novo cenário da 

pesquisa, no campo da gestão da educação pública brasileira. 

Parece-nos, a priori, que a União se faz oráculo regente aos demais entes federados, 

através de resoluções, decretos, portarias, diretrizes e de planos. Todo este movimento vertical 
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nos dá uma ideia de interdependência, não de articulação em si, pois nos últimos anos, todas 

as  grandes  e  audaciosas  empreitadas  educacionais  partiram  do  Ministério  da  Educação 

(MEC), em direção às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, salvo o destaque de 

algumas experiências independentes exitosas.

Nas  análises  de  Bordignon  (2009),  podemos  perceber  que  no  período  da 

redemocratização, a qual se consolidou com a CF de 1988, o papel do município se estabelece 

de  forma mais  clara.  Houve,  neste  momento,  uma  nova ordem político-administrativa  da 

República  Federativa  do  Brasil  que  estabeleceram  os  marcos  legais  desta;  contudo,  o 

Município ainda nos parece ser o ente federado mais fragilizado de toda esta conjuntura. A 

célula  municipal  é  a  que  mais  desafia  uma  concepção  de  sistema  nacional  de  educação 

articulado.  Neste  sentido,  como  se  consolidaria  o  PAR?  Esse  encaixe  não  se  dará 

simplesmente  por  decretos,  diretrizes  e/ou  imposições  à  mesma.  Há  singularidades  que 

envolvem os municípios. Para tanto, as políticas locais e a gestão municipal necessitarão de 

uma (re) consideração estratégica. Os municípios são o chão deste País, eles sãos os grotões 

onde as políticas públicas, não só as de educação, necessitam acontecer. 

Os estados, na condição de entes federados, agregam um conjunto de municípios em 

sua jurisdição. Este ente é estratégico à União, na medida em que pode possibilitar diálogos e 

intervenções mais aproximadas junto aos municípios, fator este que perpassará por boa parte 

de nossa análise, tendo em vista que a implantação do PAR, nos municípios baianos, teve o 

poder público estadual como mediador.

Destarte,  é  neste  caminho que esta  pesquisa se  inscreve,  na medida  em que nos 

interessa analisar a proposta da Conferência Nacional de Educação (CONAE), de um projeto 

de sistema educacional brasileiro articulado, por meio de uma ferramenta central (que neste 

caso é o PAR) na busca pela consolidação do Regime de Colaboração em educação.

Fizemos o recorte  sobre a  etapa de acompanhamento do monitoramento do PAR 

(2009-2010) porque o entendemos como uma ferramenta estratégia de gestão, criada com o 

objetivo  de  consolidar  as  metas  do  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação  (PDE).  As 

proposições estão postas no decreto 6.094/2007 e no documento do “Compromisso Todos 

pela Educação”, eles dão ao PAR o  status de consolidador do Regime de Colaboração em 

educação  entre  a  União,  os  Estados  e,  principalmente,  os  Municípios.  Os  limites  e 

possibilidades deste processo estarão sob nosso olhar para uma análise crítica. Com isso, a 

proposta de acompanhamento do monitoramento do PAR, juntos aos municípios, mediada 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), em 2009/2010, será a matéria-prima 
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em nossas mãos, a pedra fundamental para se tentar evidenciar, concretamente, as limitações e 

possibilidades de efetivação do PAR na Bahia.

Um  fator  importante  para  este  movimento  de  pesquisa  foi  a  nossa  atuação  e 

envolvimento direto com este e com outros Programas Educacionais que denotam a natureza 

colaborativa: a relação MEC/SEC/SME. A nossa atuação profissional está entranhada com as 

políticas públicas, gestão e planejamento educacional no Estado da Bahia.  Por outro lado, 

Gestão, Planejamento e Políticas Públicas são tópicos específicos dos estudos do Programa de 

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade/PPGEduC, o que demonstra a relevância 

desses temas para a análise da educação na sociedade contemporânea, no Brasil e no exterior.

Atuamos por 13 anos na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Inicialmente, o 

projeto Menor Aprendiz em 1997, das Voluntárias Sociais da Bahia, com o qual começamos 

um  percurso  com duração  de  quatro  anos;  a  princípio,  na  Coordenação  de  Cadastro  de 

Controle Patrimonial (CCP), cujo nome ainda é o mesmo na atual estrutura da SEC. Nesta 

Coordenação existe uma experiência vivenciada que podemos denominar como um pequeno 

embrião,  para refletir  esta ideia  de Regime de Colaboração.  Entre  os anos de 1999/2000, 

quando se acentuaram as discussões de descentralização e municipalização do ensino aqui na 

Bahia, um dos primeiros setores da SEC solicitado foi esta Coordenação de Patrimônio. Neste 

contexto, chegou às nossas mãos um documento muito interessante: o Termo de Cessão de 

Bens Móveis, que selava uma parceria entre Estado e Município.

De outro setor, que viria anos depois se tornar o Programa de Apoio aos Municípios 

–  PROAM,  veio  a  solicitação  para  que  a  CCP encaminhasse  dois  apoios  técnicos  que 

auxiliassem no preenchimento dos Termos de Cessão de Bens Móveis, para que os Prefeitos 

assinassem; estávamos lá neste processo. E com uma  curiosidade ingênua itinerante a uma 

curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996), não nos limitamos ao preenchimento de dados 

somente, mas observamos o escopo do Termo. Naquele momento, com uma visão primária, 

soava-nos  uma  ideia  de  “assistência”  por  parte  do  estado  aos  municípios,  cedendo,  por 

doação, escolas, cadeiras, mesas, estantes, quadros etc.; mas, enfim, ali já se constituía um 

significativo  movimento  que  hoje  muitos  se  debruçam procurando  refletir  e  descrever:  o 

processo  de  municipalização  do  ensino  na  Bahia,  tendo  em  vista  o  fortalecimento  da 

autonomia  municipal.  O  Estado  estava  repassando  a  responsabilidade  aos  Municípios  de 

assumirem escolas e bens móveis para viabilizar,  assim, o processo de descentralização e 

municipalização  do  ensino  fundamental  e  educação  infantil,  tirando  de  sua  tutela, 

progressivamente, estas modalidades.
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Em  2003,  a  partir  do  nosso  ingresso  no  curso  de  Pedagogia,  da  Faculdade  de 

Educação da Bahia (FEBA), Faculdades Integradas Olga Mettig (FAMETTIG), optamos pela 

lida educacional para tentar consolidar um conjunto de experiências em um órgão público de 

educação.  Desde  então,  nas  caminhadas  pelos  setores  da  SEC,  através  do  processo  de 

Controle de Bens Móveis, ficamos com a atenção mais aguçada, no interesse de migrar para 

uma  Coordenação  mais  “pedagógica”,  “educacional”.  Foi  assim  que  no  final  de  2003 

iniciamos um trabalho no Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR).

Este se constitui um programa de assistência técnica do MEC para auxiliar os entes 

federados  que  apresentam  baixos  índices  nos  rendimentos  em  Língua  Portuguesa  e 

Matemática. Porém, a execução que acompanhamos, na função de técnico administrativo, foi 

apenas às escolas de 1ª à 4ª séries, do Ensino Fundamental. Como a municipalização já era 

recorrente,  muitas  prefeituras  fizeram parte  do  programa,  por  terem em suas  jurisdições, 

escolas de 1ª à 4ª séries recém-cedidas pelo Estado. Neste contexto, parece que se estabeleceu 

um movimento colaborativo, por extensão, ao qual não farei análises profundas, mas deixarei 

o  registro  como  escopo  da  experiência  adquirida  nesta  ideia  de  articulação  entre 

MEC/SEC/SME.

O  PDE-Informatizado  veio  logo  em  seguida,  como  grande  experiência  para  ser 

agregada a estas ideias difusas de estrutura da educação.  As ações do PDE-Informatizado 

partiram da antiga Coordenação de Projetos Especiais  (COPE),  da SEC. De lá também o 

Educar Para Vencer era,  em parte, gerenciado juntamente com a Fundação Luiz Eduardo 

Magalhães (FLEM). No montante de escolas de médio e de grande porte, que receberiam o 

auxílio desta ferramenta de gestão, muitas eram municipalizadas. Em encontros polarizados, 

estivemos mediando, com os diretores, a implantação da Ferramenta e fomentando um melhor 

gerenciamento das ações do Plano, as quais os Gestores Escolares já tinham, na prestação de 

contas, um grande entrave. O recurso tecnológico viria assim tentar diminuir as dificuldades 

de planejamento, execução e prestação de contas dos planos de cada escola.

Na  COPE,  também,  tendo  em vista  o  acompanhamento  das  ações  escolares,  foi 

implantado  um Sistema  de  Gerencialmente  de  Projetos  (GEP)  e  articulada  a  criação  de 

Núcleos  de  Atendimentos  Educacionais  (NAE).  De  certa  maneira,  neste  contexto,  as 

ferramentas de planejamento utilizadas eram similares ao PAR. Com o primeiro, a ideia era o 

monitoramento  e  acompanhamento das  ações,  em algumas escolas  da rede.  O Sistema,  a 

princípio,  seria  alimentado  nas  Diretorias  Regionais  de  Educação  (DIREC),  através  de 

relatórios enviados pelas escolas ligadas à Diretoria Regional. Entretanto, como a estrutura 

das DIREC já está defasada há alguns anos, os NAE viriam como proposta de redistribuição 
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“estratégica” das regiões que compõem a Bahia. O que mais parecia era uma tentativa de se 

ampliar os cabides de empregos provisórios do Estado, pois os 44 NAE seriam lançados em 

substituição às 32 Diretorias Regionais, estas ocupadas por cargos de confiança até os dias 

atuais.

Destas atividades de articulação com diretores, passamos a atuar na Superintendência 

de  Acompanhamento  e  Avaliação  do  Sistema  Educacional  (SUPAV),  em  assistência  aos 

técnicos que analisavam o escopo do PDE das escolas, para controle e descentralização de 

recursos, bem como em auxílio à Coordenação do Banco de Alunos: setor de levantamentos 

de dados estatísticos, Censo Escolar etc. 

Com  a  chegada  de  um  governo  com  tendência  popular-democrática,  em  2007, 

conseguimos  uma  articulação  para  transferência  da  SUPAV  para  a  Superintendência  de 

Desenvolvimento da Educação Básica (SUDEB); nesta fomos encaminhados à Coordenação 

de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (CJA).  A partir  daqui  passamos  a  assumir  funções 

importantíssimas para a chegada, nesta pesquisa, que aqui se desdobra.

Na CJA, começou a emergir uma das grandes metas do “Governo de Todos Nós”, 

marca da gestão petista regente (2007-2010), o Programa Todos Pela Alfabetização (TOPA). 

Destarte, foi modelado para dar conta de uma meta de um milhão de alfabetizados em quatro 

anos de governo, constituindo um desafio plurianual. Mesmo antes de a Proposta Pedagógica 

e de o Plano de Intervenção serem desenhados, fomos convocados a mobilizar os municípios 

para  uma  adesão  voluntária,  mediante  chamada  pública  do  então  Excelentíssimo  Senhor 

Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner.

Podemos então notar o estabelecimento de um regime de articulação que começava a 

implicar  a  meta  e  o  desafio  propostos  pelo governo.  Mesmo com os  limites  da estrutura 

organizacional da SEC, conseguimos mobilizar para a primeira etapa mais de 300 prefeituras 

e cadastramos mais 200 mil alfabetizandos. A diretriz que rege cada etapa do Programa TOPA 

vem das  resoluções  do Ministério  da Educação (MEC),  por  meio  do  Fundo Nacional  da 

Educação (FNDE), com o objetivo de financiar a execução do Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA). Tal resolução MEC/FNDE tem sua lógica pautada na adesão de municípios e teve sua 

estrutura desafiada na medida em que um único Estado resolveu lançar uma meta mais que 

expressiva. 

Há a abertura de adesão para todos os entes federativos, sendo que as prefeituras, em 

massa,  aderem  com  mais  frequência,  pois  os  estados,  em  sua  maioria,  já  promovem  a 

alfabetização de jovens e adultos por meio das classes regulares de EJA. O Estado do Paraná, 
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naquele mesmo ano, havia mobilizado 100 mil alfabetizandos para uma só etapa, fator que o 

TOPA na Bahia superou, triplicando este número, por etapa de execução do Programa. 

Deixando a estrutura da SEC, entregando o cargo comissionado que nos fora ofertado, 

havíamos mergulhado num estado de desencanto após três anos de atuação, percebíamos no 

Programa TOPA um retrocesso quanto  ao  processo  de  descentralização  que  movimenta  a 

estrutura da educação do país, desde a LDB 9.394/96. Com a verticalidade do financiamento 

de programas, com as metodologias de execução já preestabelecidas em decretos e resoluções, 

os  municípios,  mesmo assim,  vinham engatinhando  sua  autonomia:  aderindo,  gestando  e 

avaliando os programas implantados em suas redes. Com o TOPA, porém, a responsabilização 

pela alfabetização de jovens e adultos centralizou-se no Estado, fragilizando a função dos 

municípios que, ao aderirem ao Programa, não receberiam mais seus  recursos diretamente 

para atendimento desta modalidade de ensino, mas voltaram a depender da descentralização 

parcial  de  recursos  e  da  gestão  pedagógica  e  financeira  do  Estado.  Um  descaminho: 

contramão no processo histórico da descentralização.

Esta  nossa percepção se  aguçou justamente  quando fomos convocados,  através  do 

Sistema Educar (2009) do Instituto Anísio Teixeira (IAT), para uma atuação como técnico de 

polo do Programa de Acompanhamento do Monitoramento do PAR, vinculado à SUPAV, por 

meio do Programa de Apoio aos Municípios (PROAM). No primeiro momento, intervimos no 

Território  do  Velho  Chico,  atendendo  aos  municípios  de  Bom Jesus  da  Lapa,  Ibotirama, 

Paratinga,  Morpará,  Muquém do  São  Francisco,  Barra,  Buritirama,  Brotas  de  Macaúbas, 

Oliveira dos Brejinhos e Ipupiara. No segundo momento, além de retornar a dois municípios 

do  Velho  Chico  (Ibotirama  e  Morpará),  estivemos  no  Território  do  Recôncavo  Baiano 

atendendo  aos  municípios  de  Cruz  das  Almas,  Cachoeira,  Cabaceiras  do  Paraguaçu, 

Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, São Félix, São Felipe e Sapeaçu.

No  solo  baiano,  junto  à  gestão  municipal,  nosso  trabalho  como  técnico  era  o  de 

perceber como os municípios estavam executando os seus Planos de Metas, cuja adesão havia 

ocorrido em 2007. O processo de monitoramento realizado pelos mesmos havia se iniciado 

em 2009. Mais adiante dedicaremos um capítulo para discutir todo este movimento. O que 

cabe neste momento é destacar o cenário da política educacional baiana através da função do 

estado da Bahia, mediando a implantação do Plano de Metas (característica central do PAR), 

entre a União e os Municípios.
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3 O  PLANO  DE  AÇÕES  ARTICULADAS  -  PAR:  Limites  e  possibilidades  na 
implantação no Estado da Bahia

Para iniciar, vamos descrever o PAR, falando um pouco de sua origem, processo de 

implantação  e  avaliação  no  contexto  das  políticas  educacionais,  do  Estado  da  Bahia.  O 

Ministério  da  Educação,  em 2007,  apresentou  o  Plano de  Desenvolvimento  da  Educação 

(PDE),  colocando-o  à  disposição  dos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  como  um 

instrumento de gestão, avaliação e implementação de políticas para a melhoria da qualidade 

da educação, com o foco principalmente na educação básica pública. Segundo o MEC, sua 

implantação  está  direcionada  no  sentido  da  consolidação  da  qualidade  em  educação 

pretendida pelo PDE, bem como na efetivação do regime de colaboração na educação.

O  slogan principal do MEC é nominado de “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação”,  que foi  instituído pelo Decreto 6.094, de 24 de abril  de 2007, como um 

suporte estratégico do PDE, na tentativa de inauguração de um novo regime de colaboração, 

tentando buscar, segundo o seu propósito: concertar a atuação dos entes federados sem lhes 

tirar a autonomia, envolvendo-os prioritariamente nas decisões políticas, nas ações técnicas e 

atendimentos  às  demandas  educacionais;  o  fim  disto  visa  à  elevação  do  Índice  de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Brasil para 6.0 pontos, até 2022 (BRASIL, 

2007). Este Compromisso tem como base estruturante 28 diretrizes delineadas em um dos 

artigos  do  Decreto  e  pretende  se  consolidar,  na  prática,  em um plano  de  metas  efetivas, 

concretas e que inter-relaciona competências políticas, técnicas e financeiras para a execução 

de programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

Numa convocação para adesão voluntária ao “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela  Educação”,  Estados  e  Municípios  aderentes  foram  orientados  a  construírem  seus 

respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR). Neste caminho, como suporte na elaboração 

do PAR, o Ministério da Educação (MEC) criou o SIMEC – Módulo PAR (Plano de Metas), 

um sistema  informatizado  que  integrava  outros  sistemas  que  já  possuía  e  que  podia  ser 

acessado de qualquer computador conectado à internet, representando um importante avanço 

do  ponto  de  vista  tecnológico,  possibilitando  agilidade  e  transparência  nos  processos  de 

elaboração, análise, acompanhamento e apresentação de resultados dos PAR.

As metas a serem alcançadas por cada Estado e cada Município são passíveis de 

acompanhamento público, para o controle social; assim, o MEC disponibilizou para consulta 
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pública, resumos dos Planos de Ações Articuladas (PAR), que foram elaborados pelos estados 

e municípios que aderiram ao “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”.

O MEC, na pretensão de um levantamento importante de toda ação educacional a ser 

organizada, inicialmente, indicou aos estados e municípios a realização de um Diagnóstico 

situacional, da realidade da educação local. Para atendimento ao exposto, são previstas metas 

e  ações  nos  resultados  do  diagnóstico,  com  a  necessidade  de  implementar  políticas  de 

intervenção,  principalmente  nos  aspectos  considerados  mais  críticos  do  que  se  foi 

diagnosticado.

No  processo  de  diagnóstico  da  situação  educacional  local,  o  MEC  propôs  um 

parâmetro, delimitado por quatro grandes dimensões (pilares), com a pretensão de dar conta 

de  todas  as  demandas  educacionais  possíveis,  em cada  ente  federado,  separadamente.  As 

dimensões são as seguintes: Gestão Educacional; Formação de Professores e dos Profissionais 

de  Serviço  e  Apoio  Escolar;  Práticas  Pedagógicas  e  Avaliação;  e  Infraestrutura  Física  e 

Recursos Pedagógicos. Cada dimensão é composta por áreas de atuação, e cada área apresenta 

indicadores,  ações  e  subações específicas.  Esses  indicadores  foram pontuados  segundo  a 

descrição de critérios correspondentes a quatro níveis. A pontuação que é gerada para cada 

indicador é o fator que determina a elaboração do PAR, ou seja, na metodologia adotada, 

apenas  critérios de pontuação 1 e  2,  que representam situações insatisfatórias,  críticas  ou 

inexistentes, podem gerar ações.

O PAR, caracterizando-se como um plano de metas, com o fim indicado para o ano 

de 2022, faz pensar a temporalidade do que será realizado, como algo imprescindível, tendo 

em vista a periodicidade de execução das ações. Sendo assim, após o diagnóstico, para efeito 

de  disponibilização  de  apoio  técnico  e  financeiro,  foram  definidas  as  ações  a  serem 

implementadas, indicando o período inicial e final da execução destas. Antes de iniciar tal 

execução,  estados  e  municípios,  junto  a  União,  assinaram termos  de  cooperação  técnica-

financeira, bem como convênios, selando juridicamente um pacto colaborativo.

O processo de Monitoramento do PAR tem por natureza específica o gerenciamento, 

controle e acompanhamento técnico e operacional de cada ação em execução no plano do 

município. Assim, através do sistema informatizado (o SIMEC), que é uma ferramenta de 

gestão, os municípios organizam as ações prioritárias e informam ao MEC, aos estados, e à 

própria equipe técnica da SME/Comitê Local, como está o  status de desenvolvimento das 

ações do PAR, que foram levantadas desde o diagnóstico. Ou seja, o andamento, a suspensão, 

a restrição ou a conclusão de ações etc. são demonstrados por esta ferramenta de gestão, com 

a possibilidade de emissão de relatórios, acompanhamento e avaliações.
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De certo modo, a recorrência imagética auxilia-nos numa melhor compreensão do 

processo que estamos explanando e analisando. Para proporcionar uma visão panorâmica dos 

elementos  que  compõem  o  caminho  de  implantação  do  PAR,  podemos  observar  alguns 

esquemas a seguir, que demonstram os entes que estruturam o regime colaborativo, bem como 

o fluxo de etapas previstas para a implementação do plano, mediante a articulação MEC-SEE-

SME:

QUADRO ESQUEMÁTICO 1 – Verticalidade do Regime de Colaboração

Como observado no Esquema 1, a implementação do PAR segue a tendência de tripla 

verticalidade, decrescente. De certo modo, como o município é a instância mais frágil de todo 

o processo, estruturalmente, interessa ao nosso olhar o desenrolar da implementação até o seu 

fim, que desemboca nesta estrutura de gestão municipal.

Em princípio, a relação observada, no primeiro vértice do Esquema 1, denota uma 

implicação  diretiva  do  pacto  federativo,  envolvendo  todos  os  entes  federados.  Como  já 

descrevemos, parte do MEC, ou seja, do âmbito da União, o documento do “Compromisso 

Todos  pela  Educação”,  para  a  adesão  dos  estados  e  municípios.  É  neste  sentido  a 

verticalidade, tendo em vista que não houve uma chamada pública na construção, junto aos 

estados  e  municípios,  para  uma  discussão  das  propostas  que  iriam  compor  o  Plano  de 

Desenvolvimento  da  Educação  (PDE)  e  em  consequência  do  PAR.  Este  é  um  limite 

importante a ser destacado quanto a não dialogicidade do Plano entre os entes federados.

O segundo segmento do Esquema 1 denota a função do Estado junto aos municípios 

de sua jurisdição, neste arranjo colaborativo. O modus operandi da implantação do PAR na 

Bahia, em destaque, implicou naquele momento um processo formativo, no qual o Estado, por 

meio da SEC, foi o grande interlocutor junto com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

ante  os  desafios  de  construção  dos  planos  municipais. Mais  adiante,  descreveremos  num 

subcapítulo como se deu este processo.
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Por fim, no vértice final do Esquema 1, o isolamento entre União e Município fica 

evidente.  Tudo  o  que  se  diagnosticou  neste  processo,  com  a  mediação  do  Estado,  se 

transforma no PAR de cada município. Neste sentido, a função do Estado, que é a que mais 

nos intriga neste regime de colaboração, se inutiliza. O papel delegado aos Estados, diante dos 

municípios jurisdicionados em seus territórios, nos parece irrisório e precário, pois justamente 

na última etapa do processo é que as fragilidades municipais irão surgir para o cumprimento 

das ações educacionais na extremidade. Neste sentido, identificamos outro limite considerável 

do PAR: em todos os documentos analisados por nós, não há nenhuma ação efetiva das redes 

municipais na qual apareça a função do poder público estadual junto ao poder público local, 

no cumprimento do que se propõe o Plano; com relativa exceção ao caso do TOPA, que se 

efetiva em parceria, mas não é descrito nos planos municipais.

É uma constatação fatídica desta pesquisa, a identificação da frágil função do Estado 

da Bahia diante deste desafio posto pelo PDE, tendo em vista o entrelaçamento de ações do 

PAR na parceria Estado-Município. O Regime de Colaboração em educação,  a cada novo 

decreto e resolução, a cada novo lançamento de propostas, vem direcionando ações e metas 

aos municípios, e quando o estado é acionado, é tão somente para a contrapartida da mediação 

simbólica. 

Abaixo,  o  quadro  esquemático  2  nos  auxilia  na  visualização  do  movimento  que 

conduz  à  implantação  do  PAR  em  cada  município.  Devido  ao  fator  temporalidade  é 

importante  lembrar  que  em  24  de  abril  de  2007  o  Decreto  6.094  foi  estabelecido.  O 

movimento de construção do PAR de cada município se iniciou de forma fragmentada desde 

então,  considerando  o  caráter  de  adesão  “voluntária”  de  cada  prefeitura.  Este  período 

compreende o final de 2007 e o início de 2008. Como já descrevemos acima, daqui deste 

período é que são elaborados os Planos, com caráter Plurianual, tendo em vista o atendimento 

de  questões  diversas,  que  foram  detectadas  através  de  indicadores  já  pré-estabelecidos. 

Exemplo disto é  que,  algumas ações a serem realizadas,  após levantamento diagnóstico e 

construção do PAR, já deveriam entrar em execução imediatamente, logo após o término do 

diagnóstico e validação do Plano por parte do MEC. 
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QUADRO ESQUEMÁTICO 2 - Percurso de Implantação do PAR

Fonte: MEC

O primeiro semestre de 2009 foi o período de implementação do PAR, bem como das 

descentralizações de recursos. Neste intento, o MEC disponibilizou aos municípios o SIMEC, 

sistema informatizado, com plataforma web, para que todas as ações fossem monitoradas on 

line. No final deste mesmo ano, tendo em vista um acompanhamento deste monitoramento, o 

Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), apresentou uma proposta de acompanhamento ao monitoramento do PAR 

para os 417 municípios baianos. Assim, se estabeleceu uma possibilidade de diálogo entre 

Estado e município para alinhamento do Plano.

3.1 AS 28 DIRETRIZES “COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO”:  O Quinhão de 
cada um
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Todo o pressuposto legal e axiológico de implantação e implementação do PAR foi 

norteado pelo Decreto 6.094/07, com o delineamento de diretrizes que subsidiam o escopo do 

que se deseja consolidar. É neste caminho que o imperativo da lei foi construído, com 28 

pontos, as quais se julgam imprescindíveis para a elevação da qualidade da educação básica 

em toda rede de ensino do país. São estas as 28 Diretrizes:

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;
II - alfabetizar  as  crianças  até,  no  máximo,  os  oito  anos  de  idade,  aferindo  os 
resultados por exame periódico específico;
III - acompanhar  cada  aluno  da  rede  individualmente,  mediante  registro  da  sua 
frequência  e  do  seu  desempenho  em  avaliações,  que  devem  ser  realizadas 
periodicamente;
IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 
práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão 
parcial;
V - combater  a  evasão  pelo  acompanhamento  individual  das  razões  da  não 
frequência do educando e sua superação;
VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;
VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da 
escola para além da jornada regular;
VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física;
IX - garantir  o acesso e permanência das  pessoas com necessidades  educacionais 
especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional 
nas escolas públicas;
X - promover a educação infantil;
XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos;
XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial 
e continuada de profissionais da educação;
XIII - implantar  plano  de  carreira,  cargos  e  salários  para  os  profissionais  da 
educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;
XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho 
eficiente  no  trabalho,  dedicação,  assiduidade,  pontualidade,  responsabilidade, 
realização  de  projetos  e  trabalhos  especializados,  cursos  de  atualização  e 
desenvolvimento profissional;
XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo, estável 
após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;
XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político 
pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola;
XVII - incorporar  ao  núcleo  gestor  da  escola  coordenadores  pedagógicos  que 
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor;
XVIII - fixar  regras  claras,  considerados mérito  e  desempenho,  para  nomeação e 
exoneração de diretor de escola;
XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, 
com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no 
art. 3o;
XX - acompanhar  e  avaliar,  com participação  da  comunidade  e  do  Conselho  de 
Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo 
institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas 
realizadas;
XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;
XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;
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XXIII - elaborar  plano  de  educação  e  instalar  Conselho  de  Educação,  quando 
inexistentes;
XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como 
saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento 
da identidade do educando com sua escola;
XXV - fomentar  e  apoiar  os  conselhos  escolares,  envolvendo  as  famílias  dos 
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e 
pelo monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso;
XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 
espaços  e  equipamentos  públicos  da  cidade  que  possam  ser  utilizados  pela 
comunidade escolar;
XXVII - firmar  parcerias  externas  à  comunidade  escolar,  visando  a  melhoria  da 
infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas;
XXVIII - organizar  um  comitê  local  do  Compromisso,  com  representantes  das 
associações  de  empresários,  trabalhadores,  sociedade  civil,  Ministério  Público, 
Conselho  Tutelar  e  dirigentes  do  sistema  educacional  público,  encarregado  da 
mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 
(BRASIL, 2007).

Todas  as  premissas  acima  expostas  desvelam  o  ideário  avaliativo  do  Índice  de 

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (IDEB),  numa  perspectiva-fim  de  elevação  da 

qualidade da educação, por meio da assistência técnica e financeira do PDE/PAR. 

Só há sentindo na construção do Plano mediante a observância destas diretrizes, o 

que,  em verdade,  para  a  garantia  disto,  todo  o  caminho  de  implantação  do  PAR  estará 

entrecruzado em mecanismos e instrumentos de formação do Plano, direcionando a elevação 

do IDEB. 

Com isso, observamos nesta estruturação uma engenhosa natureza de planejamento 

estratégico que corroboraremos com a definição:

[...] é um processo de gestão que apresenta, de maneira integrada, o aspecto futuro 
das decisões institucionais,  a partir  da formulação da filosofia da instituição, sua 
missão, sua orientação, seus objetivos, suas metas, seus programas e as estratégias a 
serem utilizadas para assegurar sua implantação. (ARGUIN, 1988, p. 23).

O que caberá a cada gestão municipal, assim, neste sentido de elevação do IDEB, 

não atingirá a totalidade das diretrizes do decreto, mas mediante as realidades locais - num 

levantamento estratégico -  os  tópicos  em situação  de precariedade  serão apontados  como 

necessários  a  assegurar  ações  emergenciais.  É  uma  diluição-desmembramento,  que  parte 

destas alíneas para a concretude das propostas.

Cada unidade administrativa municipal,  com sua SME, levanta os seus principais 

indicadores em defasagem, e aponta para o MEC, dentro de um sistema, demandas sujeitas às 

proposições  de  ajustes;  este  feedback,  assenta  nesta  plataforma  informatizada,  já  pré-

estabelecida sob o esteio das diretrizes em questão.  É notório  observar outro limite neste 
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processo  de  implantação:  o  engessamento  do  plano por  meio  de  indicadores  pré-fixados, 

delimitados por 28 tópicos, que em algumas possíveis realidades, não consideraram situações-

problemas  singulares,  a  exemplo  das  questões  ambientais  e  territoriais  que  não  são 

contempladas nas diretrizes, porém influenciam diretamente nas vidas dos sujeitos.

Como nasce uma ação? Numa determinada realidade local, a equipe técnica da SME 

junto com o Comitê Local (num caso ideal de gestão participativa), declara em documento já 

preestabelecido pelo MEC (questionários), que em sua rede de ensino não há políticas de 

combate à repetência escolar, nem incentivo a atividades de recuperação, aulas de reforço ou 

qualquer tipo de progressão; isto será um indicativo a ser superado, e implicará diretamente as 

Diretrizes I, III, e VII do Decreto; correspondente a isto temos no Quadro X o Programa Mais  

Educação, de assistência técnica e financeira, e que tem, dentre outras finalidades, a natureza 

de ampliação do tempo escolar, almejando com isso um reforço, no turno oposto ao horário de 

aula dos alunos, nas redes identificadas com a problemática acima exemplificada. 

O limite das ações a serem realizadas por cada unidade municipal é o limite do que é 

ofertado pelo Ministério da Educação (MEC). Nenhuma singularidade, em meio à diversidade 

das  estruturas  municipais  de  educação,  passa  pela  consideração  do  subsídio  a  ser 

descentralizado pelo MEC. A evidência disto está no próprio exemplo do Programa  Mais 

Educação e  o  dilema  “propostas  e  ações  x  estrutura  tempo-espacial”.  Porque,  de  certa 

maneira,  o  censo  escolar  triplicou na  última  década  o  número  de  matrículas  nas  escolas 

públicas  de todo o território  nacional  (CENSO ESCOLAR, 2000-2010),  contemplando as 

diretrizes III, VI e VII. Com a ampliação de programas de assistência social como o “Bolsa 

Família”,  o tensionamento para acesso e permanência escolar se garantiu de um lado. Do 

outro lado, entretanto, ao ampliar o número de alunos nas unidades escolares, sem a devida 

ampliação de suas estruturas, o que se observa, como no caso da Bahia, são salas de aulas 

mais  cheias,  e  em  outros  casos,  ocupação  de  cômodos  ajustados  para  os  dias  letivos. 

Auditórios,  anfiteatros,  salões e outros anexos diversos,  ainda estão fora da realidade das 

escolas  públicas  municipais.  Sendo assim,  não há espaços  para o contraturno:  matutino e 

vespertino com escolas no limite, ou além dele; alunos ocupando os espaços no turno o qual 

foram matriculados. 

A insuficiência das premissas legais, esboçadas por meio de centralismos de órgãos 

majoritários, esbarram na tentativa de efetivação de políticas nas extremidades, pois o trato 

com o real, deve se dar de forma coletiva e participativa. Considerar as potencialidades e os 

limites de cada ente federado municipal ainda é algo crucial na implantação de planos. A 
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consolidação de ações necessita de uma horizontalidade no regime colaborativo,  uma real 

mutualidade de ser e fazer, pois como assinala Bordignon:

Para  desempenhar  as  responsabilidades  próprias  para  o  alcance  dos  objetivos  e 
metas do plano, o município precisa estar articulado às ações estaduais e nacionais. 
Nem todas as aspirações educacionais dos munícipes estão na esfera das atribuições 
do município.  O plano  deve apontar  essas  aspirações,  traduzidas  em objetivos  e 
metas,  e articular-se com as instâncias próprias (Estado, União) para alcançá-las. 
(2009, p. 98).

Nesta via de dupla mão, vertical a nosso ver, o que cabe a cada município na atual 

configuração, está no limite do que é passível de ser descentralizado pelo MEC, ou como 

assistência  técnica  ou  como  suporte  financeiro,  mediante  os  limites  do  acordado  em 

resoluções, decretos e termos de cooperação técnica.

3.2 O DIAGNÓSTICO DO PAR: Como e o que se quer “concertar”?

A  pretensão  de  “concerto”,  expressa  pelo  MEC,  no  documento  principal  de 

lançamento do PDE e do PAR (BRASIL, 2007),  denota para nós uma ideia  de regência, 

orquestração, como na própria etimologia da palavra; ou seja, todo o processo de implantação 

desta  nova  lógica  educacional  terá  à  frente  o  órgão  majoritário  de  educação  do  país, 

orquestrando o desenvolvimento das ações.

A meta maior deste movimento, como já demonstramos, é a elevação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para 6 pontos, até 2022, ano simbólico em que 

o Brasil completará 200 anos de Independência.

Com  o  lançamento  do  PAR,  grande  mobilização  se  instituiu  com  o  objetivo  da 

participação  de  todos  os  entes  federados  da  União,  representando  uma  ação  direta  do 

Ministério da Educação (MEC), em acordo com movimentos da sociedade civil organizada, 

sintonizados com prerrogativas do Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED) 

e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Contudo, críticas 

apontam  que  as  premissas  das  28  Diretrizes  do  Compromisso foram  extraídas  de  um 

documento do coletivo de fundações ligadas aos principais  bancos e empresas brasileiras, 

atuantes em projetos sociais, em barganha aos incentivos fiscais (SAVIANI, 2009). 

Após  mobilização  para  a  adesão  de  quase  totalidade  dos  municípios  brasileiros, 

iniciou-se uma caminhada em busca de se implementar o plano em questão. Como ponto de 

partida, foi realizado nos municípios um processo de levantamento situacional, o qual possuiu 
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premissas  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  e  dos  dados  demográficos  do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) de cada município. Mediante os 

quadros  apresentados,  visitas  técnicas  in  loco deram conta  da  aplicação  de  instrumentos 

diagnósticos para aferição da situação educacional de cada rede de ensino. De modo geral, 

este período diagnóstico assim se constituiu como no quadro a seguir:

QUADRO ESQUEMÁTICO 3 - Demonstrativo das etapas do Diagnóstico

Fonte: MEC/CENPEC

Antes de uma exploração geral dos elementos que compõem o Esquema 3, é preciso 

destacar que a efetivação deste processo se consolidou numa parceria do MEC com o Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação,  Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), que é um 

instituto sem fins lucrativos, com sede no Estado de São Paulo. No Estado da Bahia, foram 

incorporados, na parceria, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e o Centro de Estudos 

Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), vinculado à Universidade Federal da Bahia. SEC 
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e ISP/UFBA fizeram o recrutamento de consultores, tendo em vista um processo formativo 

dos mesmos para a realização de visitas técnicas aos municípios, mediante instruções teóricas 

e técnicas delegadas pelo CENPEC/MEC.

No período de elaboração do PAR, a SEC incumbiu-se da mediação nos municípios 

baianos. Este  ponto será explorado no próximo tópico, correspondente ao Acompanhamento 

do Monitoramento do PAR nos municípios,  no qual se observará  que a SEC assumiu um 

desenho logístico similar ao utilizado no Diagnóstico, tendo como base a mediação junto às 

redes municipais.

Diante  do  Esquema  3,  acima  exposto,  uma  lógica  de  planejamento  estratégico  é 

apresentada. Na primeira parte, em Elementos pré-qualificados, há a disponibilização de um 

conjunto de doze tabelas que são utilizadas para descrição de dados quantitativos inerentes à 

realidade de cada município, bem como de suas redes de ensino. Neste, constam dados gerais 

sobre a população, PIB, IDH, IDI e taxas de analfabetismo. 

As estatísticas educacionais do município também são contempladas no levantamento 

do número de estabelecimentos de ensino da educação básica e superior (municipal, estadual, 

federal e privada). Tendo em vista a aferição educativa, há assim o levantamento de taxas de 

escolarização nos ensinos fundamental e médio, observância aos dados atuais do IDB, bem 

como, as discriminações do Censo Escolar. Neste sentido, há a possibilidade de um plausível 

levantamento  situacional  no  âmbito  de  cada  realidade,  com  demonstrativos  estatísticos 

sólidos, contudo, sem a garantia de se extrapolar o previsto nos indicadores, e sem a garantia 

do esperável, enquanto suporte externo.

De forma geral, estes primeiros levantamentos de informações servem de base para o 

cruzamento  dos  dados  e  as  inferências  pertinentes.  Esses  dados  são  agregados  ao 

levantamento  da  Relação  de  convênios  em execução,  numa perspectiva  autoavaliativa  da 

realidade  local.  Todas  as  Informações  coletadas  no  Município  (Diagnóstico  local) são 

parametrizadas  numa  correspondente  estrutura  que  contém  os  itens  Dimensão,  Áreas, 

Indicadores, Critérios de Pontuação e Pontuação, somando-se assim Informações derivadas 

do  diagnóstico  preliminar e  do  diagnóstico  in  loco.  Logo  após  estes  procedimentos,  as 

pontuações  são  sintetizadas  e  sistematizadas,  gerando,  enfim,  o  Plano  de  Ações 

Articuladas/PAR.

Cabe  destacar,  neste  momento,  os  critérios  de  pontuação  do  diagnóstico.  Para 

compreender os mesmos, a priori, é preciso esclarecer que os indicadores que dão sentido às 

pontuações foram extraídos das 28 diretrizes do Decreto 6.094/2007. Assim, numa escala de 1 

a 4 pontos, os critérios se estabelecem com as seguintes descrições: 
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a)  Critério de Pontuação 4- a descrição aponta para uma situação positiva, ou seja, 

para aquele indicador não serão necessárias ações imediatas; 

b)  Critério de Pontuação 3- a descrição aponta para uma situação satisfatória, com 

mais aspectos positivos que negativos, ou seja, o Município desenvolve, parcialmente, ações 

que favorecem o desempenho do indicador; 

c)  Critério de Pontuação 2- a descrição aponta para uma situação insuficiente, com 

mais  aspectos  negativos  que  positivos;  serão  necessárias  ações  imediatas  e  estas  poderão 

contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC;

d)  Critério de Pontuação 1 - a descrição aponta para uma situação crítica, de forma 

que não existem aspectos positivos; serão necessárias ações imediatas e estas poderão contar 

com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC. (BRASIL, 2007).

TABELA 1 – Instrumento para Escalonar Pontuação no Diagnóstico

Fonte: MEC/CENPEC

Na Tabela 1, há um demonstrativo de como a pontuação é registrada, considerando os 

elementos Dimensão,  Áreas,  Indicadores e  Critérios de Pontuação, seguindo uma lógica do 

diagnóstico  proposto.  Em  mãos  dos  critérios  e  indicadores,  importa  destacar  que  houve 

ponderável  exercício  hermenêutico  dos  consultores  na  tradução  do  diagnóstico  de  cada 

município. 
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A interpretação dos dados, seguida de um convencimento dos representantes das redes, 

é que iria concretizar o que, de fato, os municípios assumiriam em seus planos. Isso implica 

dizer  que  mesmo  com  a  dureza  dos  dados  quantitativos,  houve  implicações  de  uma 

subjetividade solidária no diagnóstico. 

É interessante dispor de instrumentos técnicos e indicadores de medida, entretanto, é 

importante saber que estes irão necessitar de pessoas (técnicos, gestores, educadores) para dar 

significado  aos  dados  e  interpretar  o  sentido  de  suas  escolhas  diante  da  necessidade  de 

transformação da realidade da educação nos municípios.

No processo de acompanhamento do monitoramento, vários municípios, com razão ou 

por  autodefesa,  relataram que  determinadas  ações  contidas  no  plano,  foram lançadas  por 

insistência do consultor que mediou o diagnóstico, demonstrando assim que, em muitos casos, 

houve divergência na consolidação das ações que viriam a ser implementadas.

O  conteúdo  propositivo  do  plano  foi  lançado  num  ambiente  virtual,  no  Sistema 

Integrado  de  Monitoramento  Execução  e  Controle  (SIMEC),  ferramenta  digital 

disponibilizada pelo MEC a todos os entes federados para a gestão de programas diversos. O 

PAR recebe dentro deste sistema uma correspondência interativa, modelando a formatação do 

plano,  possibilitando  aos  representantes  municipais  a  atualização  do  status de 

desenvolvimento  das  ações.  Em  um  tópico  subsequente,  faremos  uma  breve  análise do 

SIMEC e do Relatório Público do PAR.

Devido ao período de nossas análises (2009-2010), o processo de Revisão do PAR 

também passaria por um olhar nosso. Contudo, como já demonstramos, muitos municípios só 

esboçaram seus planos em 2008, relativizando o caráter Plurianual dos mesmos. A proposição 

do MEC e da SEC era iniciar estes diálogos com os representantes municipais para a revisão 

do Plano no final de 2010, o que, em muitos casos, não ocorreu. Sendo assim, não poderemos 

analisar a função, os métodos e a abrangência do processo de Revisão do PAR. 

Revisão  de  caráter  rediagnóstico,  para  consolidação  de  ações  para 2011-2014; 

entretanto  tivemos  acesso às  documentações  inerentes  aos  procedimentos  da  Revisão.  Do 

documento  encontrado,  queremos  destacar  a  ampliação  dos  indicadores,  único  fato  que 

diferencia o movimento de 2007 do processo que deverá se iniciar em 2011.
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TABELA 2 – Comparativo Diagnóstico PAR 2007 x 2011

DIMENSÂO
VERSÂ

O
ÁREAS INDICADORES

1
Antiga 5 20
Atual 5 28

2
Antiga 5 10
Atual 5 17

3
Antiga 2 8
Atual 3 15

4
Antiga 3 14
Atual 4 22

     Fonte: MEC

O  demonstrativo  da  Tabela  2  nos  permite  inferir  uma  ampliação  de  Áreas e 

Indicadores. Das 15 Áreas e 52 Indicadores da versão antiga (2007-2010), o PAR passa a ter 

17  Áreas e 82  Indicadores em sua nova versão (2011-2014).  Devido aos limites de nossas 

inferências, não há condições de dizer se com esta ampliação os programas ofertados pelo 

MEC também se ampliaram.

3.3 A  ESTRUTURA  DA  SEC  E  A  IMPLEMENTAÇÃO,  ACOMPANHAMENTO  E 
MONITORAMENTO DO PAR NOS MUNICÍPIOS BAIANOS

Como suporte viável a uma reflexão sobre a função deste órgão diante do desafio de 

mediar  à  implantação,  o  acompanhamento  do  monitoramento,  bem  como  o  processo 

formativo do PAR, junto aos municípios baianos, faremos uma explanação crítica sobre a 

estrutura da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Esta análise representa, de 

forma categórica, o coração desta investigação, pois o que está implicada neste subcapítulo é 

a análise de um recorte da atual política educacional implantada no Estado da Bahia, por meio 

do suporte governamental dos vários entes federativos.

O cenário diante de nós é a realidade da educação no Estado da Bahia, mediante a 

intervenção da Secretaria de Educação do Estado (SEC), neste contexto de diálogo com os 

417 municípios  de  sua  jurisdição.  Qual  a  importância  do  PAR neste  contexto?  Quais  os 

limites e possibilidades do mesmo, na realidade da educação baiana?

A princípio, as nossas considerações direcionam-se à estrutura organizacional da SEC, 

assim como às estruturas fragmentadas das Secretarias Municipais de Educação que, enquanto 

instituições  públicas,  limitam a  efetividade  do  trabalho  colaborativo,  cooperativo.  Pensar 

certas limitações é crucial para tentar evidenciar as dificuldades de implantação de um plano 

de metas como o PAR, que pelo seu engenhoso escopo, parece vir preencher algumas lacunas 
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estruturais das redes, tendo em vista que mais da metade dos municípios da Bahia sequer 

possui um Plano Municipal de Educação consolidado. Abaixo segue esquema:

QUADRO ESQUEMÁTICO 4 - Estrutura Organizacional da SEC

Fonte: SEC

Desta grande estrutura apresentada no Esquema 4,  aguçaremos um olhar  sobre a 

Superintendência de Acompanhamento e Avaliação do Sistema Educacional (SUPAV), pois é 

nesta  que  está  o  subsetor  denominado  de  Programa  de  Apoio  à  Educação  Municipal 

(PROAM), que foi criado com o intuito de consolidar o processo de diálogo entre o sistema 



47

educacional  estadual  com os  sistemas  municipais  de  ensino.  É  do  PROAM que  parte  o 

suporte de implantação do PAR; dentre os principais desafios desta superintendência estão:

 a) Capacitação de Gestores Escolares (Progestão): formação continuada de diretores, 

vice-diretores,  coordenadores  pedagógicos,  secretários  e  representantes  dos  colegiados 

escolares, por meio da experiência de educação a distância;

b)  Assessoramento  à  elaboração  de  Planos  Municipais  de  Educação  (PME): 

orientação aos municípios para a construção e acompanhamento do PME, considerando as 

realidades locais;

c)  Assessoramento  à  elaboração  do  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  (PCR): 

orientação aos gestores municipais para a construção e acompanhamento do PCR e discussão 

sobre  os  principais  elementos  para  a  implementação  de  uma política  de  valorização  dos 

trabalhadores em educação;

d)  Monitoramento  e  acompanhamento  do  Plano  de  Ações  Articuladas  (PAR): 

assessoramento técnico aos municípios para a efetivação das ações planejadas no PAR, por 

meio do mapeamento dos projetos existentes, e acompanhamento das 28 diretrizes do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação; (BAHIA, 2010).

Acreditamos que há avanços históricos nestas proposições, no que diz respeito a um 

contato mais imediato do Estado com as instâncias municipais.  Contudo, ainda existe um 

distanciamento claro, no que diz respeito à realização de ações em cooperação, para além de 

simplórias  assistências  técnicas.  Como  não  há  também neste  escopo  a  consideração  dos 

modelos territoriais de gestão.

Ao observar a lógica do organograma, percebemos um fator que pode elucidar a 

compreensão do distanciamento acima dito: não há uma implicação de apoio aos municípios 

que envolva a Superintendência de Educação Básica (SUDEB), e que teria competência para 

dialogar com a maior parte das ações educativas esboçadas nos planos de ação. Todas as ações 

que envolvem modalidades de ensino como a Educação no Campo, Educação a Distância, 

Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação e Diversidade, Educação Física e 

do Desporto, Relação Escola-Comunidade, dentre outras, são ações de responsabilidade da 

SUDEB e não há conectivos estabelecidos para possíveis parcerias junto às redes municipais 

de educação. 

Vale também ressaltar que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

possui  uma  estrutura  de  avaliação  pautada  nas  habilidades  de  Língua  Portuguesa  e 

Matemática, que são componentes curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
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e, neste sentindo, estritamente ligados às modalidades de ensino da educação básica de todos 

os estados e municípios.

Nestas inferências, nos embasamos não só na análise documental, mas também em 

experiências  observadas  dentro  da  própria  estrutura  da  SEC,  nos  diversos  setores  que 

desenvolvemos  importantes  trabalhos.  Destarte,  entendemos  que  é  pouco,  pois,  colocar  o 

problema em termos de “neutralidade” ou “engajamento” (IANNI, 1989, p.  63), porque a 

grandeza do fenômeno em questão estará no bojo da singularidade de nossas apreensões.

De voga,  parece-nos  que muito antes  da crítica  à  possibilidade  de  ações  entre  o 

estado e os municípios, evidencia-se uma ruptura setorial desfavorável na própria estrutura da 

SEC. Porque a discussão sobre ferramentas de gestão (os planos), através de assessoramentos 

por  meio  da  SUPAV/PROAM,  encerra-se  em  si  mesma,  sem  nenhuma  indicação  aos 

subsetores inerentes às modalidades de ensino constantes na SUDEB, ou seja, ao município 

são ofertados apenas: o direito ao recebimento de visitas técnicas e os acompanhamentos à 

distância,  realizados  pelos  técnicos  da  SUPAV,  numa  postura  de  mediação  teórica  e 

assistencial, tendo em vista uma progressiva aquisição de autonomia de gestão a ser adquirida 

pelos entes federados municipais.

Neste  contexto,  é  pertinente  uma  crítica  quanto  à  ruptura  e  desarticulação  da 

SUPAV/PROAM com as demais superintendências e autarquias da estrutura da SEC. Porém, a 

pesquisa a  esse respeito  se estenderia  para além do nosso propósito,  mas valem algumas 

ressalvas: a primeira, à articulação de ações relacionadas à dimensão 4, do PAR, que condiz 

com as demandas de Infraestrutura Física e Recursos Didáticos, à qual, em suas proposições, 

não indica o apoio da Superintendência de Organização e Apoio da Rede Escolar (SUPEC) 

nas ações relativas à construção, reforma, adequação dos prédios escolares etc.

A segunda às ações que implicam processos formativos, constantes na Dimensão 2 – 

Formação de Professores e Profissionais de Apoio Escolar - não são direcionadas ao Instituo 

Anísio Teixeira (IAT), órgão que tem capilaridade de excelência na mediação de formação de 

profissionais da educação. Por fim, a terceira, às Diretorias Regionais de Educação (DIREC), 

que se constituem numa estrutura micro, de suporte local, correspondente aos macros setores 

e superintendências da SEC, mas que, até então, não possuem demandas articuladas junto às 

redes municipais.

Acreditamos  que,  das  três  ressalvas,  as  duas  últimas  são  as  mais  incisivas  no 

contexto  de  um  plano  articulado  na  educação  estadual.  As  trinta  e  duas  DIREC  que 

subdividem o território baiano são componentes da estrutura maior da SEC, entretanto trazem 

em si  problemas  em suas  composições.  De início,  por  serem antagônicas  às  políticas  de 
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fortalecimentos dos Territórios de Identidade, ressignificados pelo próprio Governo da Bahia 

(SEI, 2009-2011).

Todo  o  Planejamento  Plurianual  (PPA)  da  gestão  atual  (SEPLAN,  2007)  foi 

construído  através  da  lógica  dos  Territórios  de  Identidade,  contudo,  nas  estruturas  das 

secretarias de governo, ainda vigoram as instituições regionais correspondentes aos órgãos 

centrais,  sem nenhuma lógica  territorial  definida.  É  um contrassenso,  na  medida  em que 

movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizados, em geral,  alinharam ações 

junto à estrutura de governo, com premissas de fortalecimento dos Territórios de Identidade, 

mas  ainda  necessitam se  remeter  a  subsetores  regionalizados,  que  não  mais  atendem às 

especificidades locais.  Abaixo, segue mapa das DIREC: 

FIGURA 5 – Distribuição Organizacional das DIREC

Fonte: SEC
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Na figura 5, observamos as DIREC, bem como os municípios polos, os quais se 

assentam às  suas  sedes.  De certa  forma,  mesmo com suas  limitações,  estes  órgãos  mais 

aproximados das realidades municipais  poderiam desenvolver um papel mais significativo 

diante do que se propõe como regime de colaboração entre o Estado e os municípios baianos. 

Entretanto,  estão envolvidos  muito  mais  diretamente  com as  unidades  escolares  ligadas  à 

própria rede de ensino do Estado.

Geográfica  e  economicamente,  a  lógica  territorial  diminuiria  os  desafios  no 

desenvolvimento  de  ações  em  determinados  conglomerados  municipais,  desde  que  as 

proposições emergissem do anseio das comunidades e fossem realizadas com efetividade e 

sem o separatismo administrativo-burocrático Estado-Município. A transitoriedade de pessoal, 

o  apadrinhamento  político,  mediante  uma realidade de  sucateamento  da máquina  pública, 

ainda são fortes características e tendências das DIREC. Já o planejamento participativo, a 

gestão  em  redes,  dentre  outras  salutares  características,  são  tendências  dos  movimentos 

ligados aos Territórios de Identidades.

FIGURA 6 – Mapa dos Territórios de Identidade na Bahia

Fonte: SEI
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No  Instituto  Anísio  Teixeira  (IAT),  bem  como  nas  Universidades  Estaduais  do 

Estado, é possível observar uma ação que contempla o atendimento ao sistema municipal de 

educação: a Plataforma Freire (PARFOR), que está destacada no Quadro 5, no diagnóstico de 

2007, do PAR. O déficit de profissionais de educação com formação em nível superior foi um 

dos indicadores mais alarmantes. Como correspondência, uma política nacional foi ofertada 

com vistas à qualificação de professores leigos nos estados e municípios.

O  Estado  da  Bahia  se  adequou  à  proposta  da  PARFOR,  tendo  o  IAT  e  as 

Universidades Estaduais à frente deste processo. Cada município assinou junto ao Estado um 

termo de cooperação técnica em 2009, com a intenção de cumprir esta demanda. Do exposto, 

é possível observar um papel mais diretivo do Estado, na medida em que as estruturas das 

universidades estão subsidiando parte destas ações, principalmente a Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB) que é  multicampi, portanto presente em quase toda extensão do território 

baiano.

Entretanto, entendemos que assim como as DIREC, o próprio IAT poderia ser melhor 

articulado, aproximando ações com os municípios junto aos seus 13 Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE), que são extensões do IAT, nos territórios da Bahia. Isto ocorre de forma 

parcial  com  a  implantação  do  Programa  Nacional  de  Tecnologia  Educacional  (Proinfo), 

destacado no Quadro 5, e que aparece como ação dentro do PAR. Segue abaixo mapa dos 

NTE: 

FIGURA 7 – Mapa dos NTE Bahia

Fonte: IAT/Google
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No bojo  de  nossas  investigações,  após  decisões  tomadas  quanto  os  documentos, 

dados  e  realidades  a  serem analisadas,  tivemos acesso à  informação de uma proposta  do 

Estado da Bahia, na educação básica/ensino fundamental, que implica uma intervenção mais 

diretiva junto aos municípios, demanda esta que denota uma força-tarefa na erradicação do 

analfabetismo escolar, denominado de Pacto pela Educação. Contempla assim a premissa da 

diretriz II, do Compromisso. E parece-nos que, pela primeira vez, o papel apenas de mediador 

de discussões de planos e políticas está sendo superado por uma proposta realmente concreta 

junto  às  redes  municipais,  tanto  do  ponto  de  vista  da  ação  (suporte  técnico),  como  do 

montante de recurso aportado da própria fonte estatal. Como é uma proposta que extrapola o 

período de nossas análises (2007-2010), não levaremos a cabo discussão sobre este programa.

Importa, a partir deste momento, trazer à tona a função da SEC/SUPAV/PROAM no 

acompanhamento  do  monitoramento  do  PAR,  realizado  pelos  municípios,  mediante  esta 

explanação sobre a estrutura que acima descrevemos, como forma de sustentação de nossas 

próximas conclusões. Este papel é que nos permitirá dizer dos limites da implantação do PAR, 

em meio à ideia de regime de colaboração pretendido pela CF de 88, EC 14, LDBEN nº 

9.394/1996, Regimento Interno da SEC e Decreto 6.094/2007.

Após o lançamento do PAR, em 2007, da mediação com a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e do processo de diagnóstico dos municípios (descrito no capítulo anterior), o 

MEC indicou aos Estados uma nova mobilização junto às Secretarias Municipais de Educação 

(SME), com o intuito de acompanhar o monitoramento das Ações do PAR.

Em tese,  todo o investimento  de implantação realizado em 2007-2008 não  havia 

proporcionado uma consolidação do Plano, porque depois da euforia do lançamento, ficaram 

apenas as limitações das equipes técnicas municipais diante deste novo modelo de gestão. 

Cabia a cada município, para a organização do Plano, a digitalização do que foi diagnosticado 

no  sistema  (SIMEC),  para  que  este  diagnóstico  ganhasse  uma  pontuação  escalonada,  e 

mediante as limitações de cada tópico apresentado, houvesse assim uma correspondente ação 

a ser realizada. A maior parte das ações, por sua vez, corresponde a algum programa do PDE, 

disponível aos entes federados.

Entretanto, logo após este período de levantamento situacional (2007-2008), de cada 

realidade local, os municípios estariam obrigados a atualizarem o status de desenvolvimento 

das ações que foram definidas. O sistema disponibilizado pelo MEC não apenas agrega as 

ações, ele as divide em subações e também traz uma dinâmica de execução em tempo real, na 

qual os entes federados as monitoram, indicando avanços nas etapas de execução das ações no 

plano. No capítulo a seguir teremos uma explanação sobre o SIMEC.
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O que ocorre é que o monitoramento se constituiu num grande entrave no processo, 

pois até o início de 2009, 386 dos 417 municípios não tinham iniciado esta etapa do Plano. A 

importância  é  tal,  deste  procedimento,  que  determinadas  descentralizações,  por  parte  do 

MEC/FNDE, só ocorrem com o demonstrativo do monitoramento das ações no sistema; ou 

seja, o município precisa dizer que está “apto” para realizar tal ação, exemplo: Dimensão 2 – 

Formação de Professores  e  Profissionais  de Apoio Escolar  /  Indicador:  20 Professores da 

Educação  Infantil  sem  licenciatura  em  Pedagogia  /  Monitoramento:  Levantamento  dos 

Professores com nome, código escolar etc., para liberação do processo formativo. No final, 

aguarda-se do MEC o direcionamento para efetivar a formação destes professores, através, 

neste caso, da Plataforma Freire – PARFOR.

É  neste  contexto  que  a  SEC/SUPAV/PROAM  empreendeu  esforços,  mediante 

recursos  disponibilizados  pela  fonte  da  União,  para  lançar  um  plano  de  ação  de 

acompanhamento  deste  monitoramento  do  PAR  junto  aos  municípios  baianos.  Assim,  o 

PROAM ficou responsável por estruturar este Plano de ação e apresentar para validação ao 

Ministério  da  Educação  –  MEC.  No  escopo  da  intervenção  em questão,  as  premissas  já 

tinham sido disponibilizadas pelo MEC, delineando qual seria o papel do Estado da Bahia 

neste Acompanhamento.

Em princípio, não havia ainda a adesão da totalidade dos municípios baianos; 410 

haviam realizado a etapa do diagnóstico e, em uma dinâmica de períodos diferenciados, uns 

realizados em 2007 e outros em 2008, em muitos casos.  Neste sentido,  o caráter  de uma 

homogeneidade de Planejamento Plurianual já ficou comprometido. Lembrando que a meta 

final de toda esta investidura é a ampliação do IDEB do país para 6.0 até 2012. Haveria assim 

certa lógica num movimento de partida comum, em torno de metas consolidadas, até pela 

tentativa de afinação nesta perspectiva de regime colaborativo.

O plano de trabalho do PROAM constitui-se em uma logística  de subdivisão do 

território baiano, combinando a divisão por DIREC; a proposta era de uma visita técnica de 

dois dias em cada município, mesmo os que ainda estavam com o processo de adesão sendo 

encaminhado.  Para  isto  houve  a  seleção  de  40  técnicos,  que  compreende  assim  a 

multiplicação de cada, por 10 municípios, totalizando 400 municípios a serem atendidos. Os 

17 restantes ficariam a cargo de membros da equipe técnica central.

A seleção dos técnicos/as ocorreu no modo de um processo simplificado, expresso 

em Edital  publicado pela  SEC junto ao Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor 

Público – ISP/UFBA. No geral,  o edital expressou uma convocação por DIREC, trazendo 

também premissas quanto ao perfil dos técnicos para o trabalho. Não conseguimos junto à 
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coordenação da SEC e do ISP tal edital, o mesmo foi retirado do site. Contudo podemos dizer 

que, minimamente, o mesmo convocou especialistas da área de educação para participarem 

desta seleção e de um processo formativo.

Estivemos em todas as etapas deste processo, inclusive na formação dos técnicos/as 

que iriam acompanhar junto aos municípios o monitoramento do PAR. Para tal feito, uma 

formação  de  40  horas  foi  estabelecida,  à  qual  se  constituiu  de  uma  grande  diversidade 

temática, relacionada à política educacional do país, bem como o papel da Bahia diante do 

histórico  de  assessoramento  aos  municípios  aqui  jurisdicionados.  Como  dito  acima,  este 

movimento se consolidou com um escopo propositivo demandado pelo MEC.

Além de sensibilização, mediante apresentação do objetivo central da SEC, houve 

dinâmicas  para  integração  do  grupo  etc.  Assim,  podemos  elencar  os  seguintes  temas 

abordados: 

a) Sistema Nacional de Educação;

b) Definição do PAR;

c) Explanação sobre o processo de monitoramento do PAR;

d) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) etc.

O  resultado  deste  processo  viria  a  se  consolidar  com  as  visitas  técnicas  aos 

municípios, sob a aplicação de um plano de trabalho específico de dois dias de atuação em 

cada.  O esteio da visita técnica foi  o desenvolvimento deste  plano que o técnico mediou 

diante da Equipe Técnica das SME e do Comitê Local do município. A soma de esforços da 

equipe técnica com o comitê local conjuga o que podemos chamar de Representação do PAR 

Municipal. Como proposta de recursos logísticos, houve a exigência de uma sala de reunião 

com aparelho de projeção e acesso à internet, para a visualização virtual, no SIMEC, do Plano 

do município.

Como já mencionamos, todo o financiamento destas visitas técnicas foi com recursos 

descentralizados pela fonte da União (MEC/FNDE), ficando a cargo do Estado a execução e 

prestação  de  contas  dos  mesmos.  No contexto  baiano,  na  primeira  etapa,  a  Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), através do ISP, esteve como unidade gerencial em parceria com a 

SEC, demandando assim esta parte financeira-burocrática de execução do projeto. A avaliação 

geral  do  processo  de  visitas  técnicas  demandaria  um  estudo  à  parte.  Contudo,  várias 

implicações estão no bojo do que se propusera realizar e que podemos refletir razoavelmente.

Um primeiro  ponto importante  é  que  a  metodologia  de  processo simplificado se 

constitui numa fronteira muito próxima e sutil das políticas de apadrinhamento. Neste sentido, 

o  que  Teixeira  (2009)  coloca  como  tensionamentos  políticos  locais,  na  constituição  de 
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parcerias,  aparece  aqui  como  um  complicador,  realmente.  Isso  porque  as  indicações 

contemplaram em sua grande maioria, técnicos ligados às tendências políticas partidárias de 

suas correspondentes DIREC. Este fator pouco influenciou na eleição dos poucos técnicos 

ligados  às  DIREC 1A e  B,  da  região  metropolitana.  Entretanto,  no  contexto  interiorano, 

adversários políticos passaram assim a mediar, nos municípios de sua própria região,  esta 

pauta de discussões emblemáticas do PAR, preestabelecida pelo MEC e pela SEC, ou seja, 

representantes educacionais das DIREC mediando debate com as SME de suas jurisdições, 

num  contexto  de  relevantes  desafetos  político-partidários.  Comprovação  disto  está  nas 

entrevistas  realizadas  por  nós  com  outros  técnicos  que  atuaram  na  mesma  época  neste 

programa.

O segundo ponto importante é inerente à própria pauta de discussões, que embora 

tivesse o PAR como foco central, na sua construção como um todo, não teve a participação de 

nenhuma representação municipal.  Sendo assim, até simples acordos para agendamento de 

visitas  se  constituíam em problemas,  pois  no  arranjo  da  parceria,  mais  uma  vez  o  ente 

federado municipal foi o último a ser consultado no processo. O mesmo só obteve informação 

sobre a proposta de visitas através de seminários regionais mediados pela SEC.

Para  além  do  agendamento  de  visitas,  muitos  entraves  diante  das  realidades 

encontradas.  Uma  pauta  proposta  a  partir  de  um  centro,  no  mínimo,  teria  que  ter  a 

flexibilidade de diálogo com as singularidades de cada rede. Há certo imbróglio no resultado, 

quando as etapas de planejamento não contemplam todos os sujeitos envolvidos (LUCKESI, 

1983).  De certa  forma,  é  neste  sentido  que  o  nosso  olhar,  nas  intervenções  em diversos 

municípios do Território do Velho Chico e Recôncavo Baiano, nos possibilita importantes 

reflexões  sobre  a  condição  de  diálogo  entre  as  proposições  das  instâncias  centrais  e  as 

demandas locais, tendo em vista a implantação de um Plano e a consolidação de um regime de 

colaboração.

No  contato  direto  com as  realidades  em  questão,  percebemos,  de  imediato,  um 

quadro  preocupante  quanto  à  mobilização  destas  equipes  técnicas  e,  principalmente,  dos 

comitês  locais:  Desarticulação,  desinformação e  pouco compromisso.  Nos dias  e  horários 

acordados  previamente  para  reunião  técnica  de  acompanhamento  do  monitoramento,  o 

contingente  humano  disponível  não  condizia  com as  premissas  do  termo  de  cooperação 

técnica, bem como com o disposto na Diretriz 28, do “Compromisso Todos pela Educação”.

Primeiramente, por parte da gestão local, deveria ter sido estabelecida a indicação de 

técnicos/as  para  a  composição  de  uma  equipe  específica  para  acompanhamento  e 
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monitoramento do PAR. Devido à complexidade e abrangência do plano em questão, esta 

equipe deveria conter, minimamente: 

  a) O/a secretário/a da educação do município; 

  b) 01 representante de cada diretoria de ensino; 

  c) 01 representante da coordenação pedagógica; 

  d) 01 um técnico diretamente ligado ao acesso do SIMEC.

Outra limitação observada foi o fato que, de todos os municípios que visitamos na 

primeira etapa de Acompanhamento, com exceção de Bom Jesus da Lapa, nenhum possuía 

sistema de educação consolidado através de um Plano Municipal de Educação (PME). Sendo 

assim, uma correspondente aplicação do proposto encontrava nas estruturas locais um grande 

entrave, mediante a engenhosidade do Planejamento Estratégico do PAR. Outra pendência, 

dizia respeito ao próprio Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, que também estas 

redes  não  dispunham.  Neste  sentido,  o  corpo  técnico  das  SME  se  compunha  de  um 

aglomerado de pessoal, cada qual eleito para assumir um cargo mediante indicação política, 

de caráter transitório e provisório.

Importante  destacar,  neste  ínterim,  que  no  diagnóstico  dos  municípios  o  PAR 

apontava  tais  fragilidades  na  Dimensão  1,  às  quais,  estas  mesmas  equipes,  provisórias, 

deveriam intervir em busca do melhoramento da educação em suas realidades. Outro fator, 

com exceção novamente da realidade de Bom Jesus da Lapa e Muquém do São Francisco, na 

primeira  etapa;  Cabaçeiras  do  Paraguaraçu,  São  Félix,  Cachoeira  e  Sapeaçu,  na  segunda 

etapa,  é que os demais municípios haviam passado por uma interrupção de gestão com o 

pleito eleitoral de 2008. Diante desta situação, o esfacelamento das equipes diagnósticas foi 

inevitável, devido ao revanchismo político que impregna a gestão pública em todo o país. 

Fato que representa uma questão cultural,  arraigada de despotismo, como expõem Pires e 

Macedo,

O  desenho  organizacional  público,  na  realidade  brasileira,  normalmente  é  com 
formas bastante complexas e níveis hierárquicos múltiplos. Essa estrutura demonstra 
um  paternalismo  que  gera  um  alto  controle  de  movimentação  de  pessoal  e  da 
distribuição  de  empregos,  cargos  e  comissões  dentro  da  lógica  dos  interesses 
políticos dominantes. (2006, p. 100).

Com isso, a realidade encontrada em mais da metade dos municípios baianos foi a de 

renovação do quadro funcional ligado às SME. Lembrando-se que, há casos de mudanças nas 

equipes técnicas, mesmo com a situação de reeleição do mesmo grupo político, como no caso 

de Ibotirama, município também visitado por nós. 
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Este fator, no encontro de avaliação das primeiras etapas de visitas, foi destaque nas 

narrativas dos/as técnicos/as, denotando um contexto desfavorável a uma interlocução sobre o 

que se apresentava aos novos integrantes da gestão municipal da educação. “O instrumento 

diagnosticado não condiz com a nossa realidade [...] a gestão passada foi quem elaborou”: são 

discursos,  generalistas,  extraídos  das  narrativas  de  componentes  das  equipes  técnicas  dos 

municípios, principalmente de secretários/as da educação, mediante o transcorrer do trabalho, 

em recusa ao atendimento do que estava sendo proposto naqueles encontros. Porque de certa 

maneira, um histórico já se havia estabelecido no movimento diagnóstico, porém os sujeitos 

recém-chegados, não se apossaram do mesmo, ou por comodidade ou por real contradição dos 

documentos encontrados com a realidade vivenciada. 

Uma  ilação  tácita  que  podemos  ter  deste  período  de  acompanhamento  do 

monitoramento  é  que  o  próprio  PAR,  que  deveria  estar  com algumas  de  suas  ações  em 

execução naquele momento, só ganhou sentido de ser, nos municípios baianos, nas visitas 

para verificação deste monitoramento. De certa forma, a implantação do PAR na Bahia só se 

consolidou nesta etapa, depois de passados dois anos de sua elaboração; as ações propostas 

passaram a  se  adequar  e  serem executadas  gradativamente,  devido  a  este  movimento  de 

sensibilização-mediação proporcionado pelo Governo estadual, através da SEC/PROAM.

Esta  conclusão  denota  a  precariedade  na  implantação  de  propostas  nas  políticas 

educacionais  brasileiras.  Em  meio  a  vícios  históricos  e  uma  plataforma  burocrática, 

estruturada na gestão pública da educação, se erguem ações nesta insegura e movediça base. 

Embora a utilização de ferramentas de gestão estratégica, sofisticadas, utilizadas pelo MEC, 

Distrito Federal  e pela maioria dos Estados, muitas redes municipais,  no limite de nossas 

análises,  ainda estavam numa realidade rudimentar,  distantes  da apropriação destes  novos 

paradigmas  de  gestão;  como  visto,  até  pela  forma  de  organização  de  pessoal  técnico 

específico, e pela estrutura de ensino que possuem.

A nossa análise maior, quanto às limitações do ente federado municipal, diante dos 

desafios de gestão, já referendamos e apontamos em capítulos anteriores, como na própria 

crítica quanto ao isolamento antiestratégico na condição de unidade federativa, consolidada a 

partir da CF de 88, outorgando aos municípios mais autonomia, contudo, ainda sem o poder 

decisório pleno, quanto às políticas públicas a serem implantadas.

A  fragmentação  burocrática  da  estrutura  da  educação  no  país,  em  Unidades 

Administrativas, Unidades Escolares e Unidades Executoras em geral, ao mesmo tempo em 

que fortalece a ideia de autonomia, e amplia as possibilidades de descentralização, isola as 

redes e as escolas de um processo efetivamente colaborativo. E este fator busca consolidar a 
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influência neoliberal na política educacional brasileira (AZEVEDO 2009; LIBANEO 2010). 

Uma  unidade  executora  autossuficiente  segue  uma  tendência  de  desmembramento, 

desfiliação,  minando  processos  comunitários  e  integradores,  tendo  apenas  em comum os 

direcionamentos  universalistas  das  leis,  sem  correspondência  com  práticas  educativas  e 

educacionais consorciadas.

A 28º diretriz do “Compromisso Todos pela Educação” traz uma proposição para a 

criação de Comitês Locais,  indicando a seguinte estrutura: “organizar um comitê local do 

Compromisso, com representantes das associações de empresários, trabalhadores, sociedade 

civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dos dirigentes do sistema educacional público”. 

Além  das  equipes  técnicas  das  secretarias  municipais,  este  comitê  local  se  torna  uma 

instituição obrigatória para acompanhamento,  validação e avaliação dos Planos.  De forma 

geral, o sentido do mesmo está em dividir a responsabilidade social no desenvolvimento da 

qualidade da educação local.

O perfil exigido na normatização ainda é uma quimera, distante do que é possível, na 

maioria  dos  municípios.  O cenário  que  vimos,  na maioria  dos  casos,  foi  um mosaico  de 

representações dos diversos quadros da própria rede de ensino: representantes de professores, 

representantes  de  diretores,  representante  de  coordenações,  que,  como  se  pôde  perceber, 

condizem mais com uma equipe técnica da estrutura da própria SME.

Ao mesmo tempo em que é válida a participação social, há neste contexto, como já 

vimos, uma ideia de diminuição do papel do Estado, com a transferência de responsabilidade 

para as comunidades (LIBÂNEO, 2010; AZEVEDO, 2009). De certa maneira, o atendimento 

a  uma premissa  educacional  como está  na  Diretriz  nº28,  só  seria  possível  mediante  uma 

reforma de Estado, uma repaginação das instituições públicas e a real potencialização dos 

entes federados. Segundo Nóbrega (2005),

 

as  estratégias  que  visam  à  melhoria  da  qualidade  educativa  são  resultado  do 
processo de reforma do Estado, apresentando configurações que dizem respeito à 
organização  dos  sistemas  de  ensino.  Tais  reformas  ocorrem sob  a  influência  do 
neoliberalismo com a sua proposta de um Estado enxuto, que minimiza as políticas 
públicas. (apud PERFEITO, 2007, p. 35).

É neste contexto que o PROAM se propôs a fazer um trabalho diferenciado para o 

fortalecimento dos Comitês Locais em 2010, pois como observado na devolutiva dos técnicos, 

depois da primeira etapa de visitas, em sua grande maioria, demonstrava-se uma realidade de 

encontros realizados apenas com os técnicos das SME, pela inexistência de representações 

destes Comitês.
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Das três etapas de visitas realizadas, a última teve o caráter específico de formação e 

mobilização social,  buscando o fortalecimento destes  Comitês Locais.  Nas  realidades  que 

vimos nesta terceira visita, em municípios do Território do Recôncavo, ainda se percebeu uma 

grande dificuldade  em agregar  estas  representações  dos  elementos  previstos  pelo decreto. 

Apenas  os Conselhos Tutelares e a  APAE encaminharam representantes para composição. 

Neste sentido, entendemos que:

Como um bebê, a humanidade só amadurecerá passo a passo; unicamente na medida 
em que uma consciência sociométrica remodelar gradativamente nossas instituições 
sociais é que a humanidade há de encontrar a estrutura social capaz de servir de 
quadro a uma sociedade universal. (GOLDMANN, 1986, p. 74).

3.4 SIMEC E RELATÓRIO PÚBLICO DO PAR: Ferramentas de gestão e transparência

Neste  subcapítulo,  interessa-nos  explanar,  criticamente,  sobre  a  ferramenta  de 

automação tecnológica utilizada pelo Ministério da Educação – MEC, como uma plataforma 

de gestão junto aos estados, municípios e escolas. O Sistema Integrado de Monitoramento 

Execução e  Controle  (SIMEC) tem caráter  modular,  assentado em sua  plataforma  agrega 

sistemas de gestão de todas as ações do MEC. Na sua base, a estrutura para a formatação dos 

Planos  diversos  que  são  fruto  dos  Programas,  tendo  em  vista  um  processo  de 

acompanhamento, monitoramento e prestação de contas. Nestes módulos, podemos destacar 

os seguintes sistemas:

 PPA-Monitoramento e Avaliação - Sistema de Monitoramento e Avaliação;
 Programação Orçamentária - Sistema de Programação Orçamentária;
 PPA-Elaboração e Revisão     - Sistema de Elaboração e Revisão;
 Orçamentário e Financeiro - Sistema Orçamentário e Financeiro;
 PDE - Sistema de Monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Educação;
 Gerência de Projetos - Sistema de Gerenciamento de Projetos;
 REUNI - Sistema REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades;
 Brasil Profissionalizado - Sistema Brasil Profissionalizado;
 Monitoramento de Obras - Sistema de Monitoramento de Obras;
 Administrativo - Sistema Administrativo (Compras / Eventos / Contratos);
 Escola Ativa - Escola Ativa;
 PAR - Plano de Metas;
 ENEM     - ENEM;
 REHUF - Sistema REHUF;
 CONJUR - Sistema de Consultoria Jurídica;
 PAR Indígena - Sistema PAR Indígena;
 Escola - Sistema Escola (PDE Escola / Mais Educação / Escola Acessível / Escola Aberta);
 Demandas - Sistema de Demandas;
 Painel - Sistema Painel de Controle;
 Rede Federal - Sistema Rede Federal;
 Emendas - Sistema de Emendas;

javascript:void(0)
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 Gestão de Tarefas - Sistema de Gestão de Tarefas;
 Assessoria Internacional - Sistema Assessoria Internacional;
 Gestão de Pessoas - Sistema de Gestão de Pessoas;
 PSE - Sistema do Programa Saúde na Escola;
 Demandas SEB - Gestão de Tarefas da SEB;
 Controle Interno - Controle Interno;
 Fábrica – Fábrica;
 PNLD - Sistema PNLD;
 SCA - Sistema de Controle de Acesso;
 SISCAP - Sistema de Capacitação para Servidores do MEC;
 SAP - Sistema de Administração de Patrimônio;
 PDE Interativo - PDE Interativo;
 Proinfância Manutenção - Proinfância Manutenção;
 Ações Estratégicas - Monitoramento de Ações Estratégicas;
 Call Center - Call Center;
 Catálogo Curso - Catálogo de Cursos;
 Projovem Urbano - ProJovem Urbano;
 SINAFOR - Sistema Nacional de Formação;
 Ensino Médio Inovador - Ensino Médio Inovador;
 Atendimento – Atendimento;
 Monitoramento Estratégico - Monitoramento Estratégico;
 PROJUR / INEP     - Procuradoria / INEP;
 SIC - Sistema de Informação ao Cidadão;
 Gestão de Documentos - Sistema de Gestão de Documentos.  (MEC, 2007).

Em destaque, na lista acima, está o módulo de monitoramento do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), que nos interessa enquanto foco de análises. De forma ampla o SIMEC 

constitui-se como um portal, com plataforma virtual interativa, que pode ser acessado pela 

Internet:

FIGURA 8 – Portal de Acesso ao SIMEC

Fonte: SIMEC

Dentro  dele,  os  secretários  estaduais  e  municipais  de  educação,  bem  como  os 

titulares das pastas, têm acesso ao módulo de monitoramento do PAR, no qual está todo o 
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plano com os devidos objetivos, metas e principalmente as ações que foram estabelecidas 

através do processo diagnóstico, em capítulo anterior explanado.

A gestão educacional, além dos campos teóricos que a fundamenta e das práticas de 

planejamento  que  a  constitui,  também  favorece  as  redes  de  ensino  com  a  indicação  da 

implantação  de  ferramentas  informatizadas  para  a  gestão  de  procedimentos,  em vista  da 

complexidade  das  atividades  nas  redes.  Levantamento,  aglomeração,  cruzamento, 

monitoramento e tratamento de dados, fazem parte da funcionalidade das mesmas, superando 

formas mais rudimentares de gerenciamento.

Este  fator  está  sob a  égide  das  críticas  inerentes  a  utilização  das  Tecnologias  da 

Informação  e  Comunicação  (TICs,)  que  no  bojo  desta  virada  de  século  aparecem  na 

composição de ferramentas em ambiente web, para intervenções educativas e educacionais na 

Educação (MIRANDA, 2007; SELWYN, 2008).

Todos os municípios, que aderem ao PAR, têm os seus secretários cadastrados no 

SIMEC,  por  meio  da  geração  de  termos  de  cooperação  técnica  online (para  posterior 

impressão e assinatura), e assim recebem uma chave de acesso ao sistema. Nos casos dos 

municípios  que  visitamos,  os  secretários  deixaram  a  cargo  de  um  técnico  da  rede  a 

incumbência de acesso e alimentação do sistema. Neste sentido, a grande maioria das redes, 

com seus responsáveis, no contato com as ferramentas de gestão, se defrontam com um novo 

paradigma, para o enfrentamento de realidades bem complexas. Assim, há a possibilidade de 

superação  da  precariedade  no  monitoramento  de  ações,  na  medida  em que  estes  sujeitos 

envolvidos nas redes realmente incorporem estes recursos em suas práticas de gestão das 

atividades educacionais.

No SIMEC, de modo geral, está à tradução e correspondência interativa do método 

diagnóstico do PAR (as quatros dimensões e as metas das 28 Diretrizes do ‘Compromisso 

Todos  Pela  Educação’),  bem  como,  diversos  elementos  referentes  à  superação  de  cada 

indicador que foi pontuado como negativo, no diagnóstico. 

Assim, toda a estrutura avaliativa que demonstramos em capítulo anterior recebe um 

campo correspondente no SIMEC, para monitoramento da ação que o município realizará.
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FIGURA 9 – Módulo de monitoramento do PAR/Ação

* Dimensão / Programa / Forma de Execução / Quantidade Planejada / Unidade de Medida / Situação / Data da Execução / Quantidade

Fonte: SIMEC

A partir da visualização da Figura 9, o desenho de um planejamento estratégico se 

evidencia, contemplando o proposto nas quatro dimensões do Plano, no imperativo das 28 

diretrizes do  Compromisso, por meio de ações, bem como, com os desdobramentos destas 

ações em subações, refletindo o diagnóstico local apresentado por cada município. 

Munidos  desta  ferramenta,  gestores  municipais  e  suas  equipes  técnicas  devem 

conduzir as ações ao mesmo tempo em que são acompanhados por uma equipe específica do 

MEC. A cada atualização no monitoramento, a depender da natureza da ação, o município é 

contemplado com um Programa de assistência técnica e/ou financeira.

Há uma total racionalização das ações a serem implementadas. Cada ação, em si, 

recebe  um  status de  monitoramento  e  é  apresentada  com  o  papel  de  um  responsável, 

designado pela equipe técnica.
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FIGURA 10 – Módulo de Monitoramento/Ação

  Fonte: SIMEC

No exemplo, da Figura 10, aparece a ação “Implantar conselhos escolares”, apontada 

na seta vermelha. Contudo, é perceptível um agrupamento lógico que traz o sentido da ação 

em questão. Estruturalmente é apresentada a Dimensão,  a Área,  o Indicador,  o Programa. 

Este último só há preenchimento quando o MEC disponibiliza algum programa de assistência 

técnica e/ou financeira para a realização da ação, que não é o caso desta (contrapartida apenas 

do município). Abaixo da ação, implicações direcionam o Responsável, a Periodicidade (que 

vigorará  a  execução),  o  Resultado  Esperado,  a  Descrição  Subação e  a  Estratégia  de 

Implementação.  Nos  dois  últimos  itens  está  a  concretude,  o  imperativo  último  para  a 

efetivação  da  ação  indicada.  Esta  Subação  é  proposta  pelo  MEC,  não  é  um  campo  de 

preenchimento  do  município,  bem  como,  todos  os  outros  itens  são  preenchidos 

automaticamente  no  sistema,  pós-diagnóstico,  com a exceção do  nome do  Responsável e 

Periodicidade para tal feito.

Não  obstante  a  engenhosidade  do  sistema,  identificamos  que  o  mesmo  não 

demonstra uma consolidação ou ampliação da autonomia do ente federado municipal. Há um 

processo de fortalecimento técnico-instrumental, apenas. O SIMEC aumenta, em verdade, o 

controle do próprio MEC quanto às ações educacionais dos municípios. Um grande oráculo 

em observação. O que reforça a frágil validade do argumento da descentralização, tonificando 

assim o conceito de desconcentração.
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Assim podemos concordar que:

[...] o uso instrumental do conceito de descentralização é, majoritariamente, aplicado 
como desconcentração, exprimindo a estratégia de retirada do Estado da prestação 
de serviços públicos essenciais da sociedade, com profundos impactos na área de 
educação, entre outras. (ABREU, 1999; SAVIANI, 1999; MARTINS, 2001, p. 12). 

O que foi descentralizado, neste contexto, são apenas mecanismos de planejamento 

para facilitação na execução dos procedimentos. Entretanto, todo o conteúdo procedimental e 

atitudinal seguirá um receituário preestabelecido.

Os  representantes  dos  Comitês  Locais  do  PAR,  bem como  toda  sociedade  civil 

organizada, podem ter acesso a esta estrutura, embora não o tenham ao SIMEC. Porque todo o 

corpo do PAR, criado em cada município, está disponível em portal de transparência, através 

de ambiente virtual, denominado de Relatório Público do PAR. 

Figura 11 – Portal do Relatório Público do PAR

Fonte: SIMEC

Como podemos observar, neste sítio virtual disposto na Figura 11, há vários ícones 

que encaminham qualquer cidadão ou cidadã interessados em informações sobre o Plano de 

qualquer  município  do  território  brasileiro.  O  sítio  não  dispõe  apenas  de  ações  a  serem 

realizadas pelos municípios, apresenta também sínteses do levantamento diagnóstico, com as 

devidas  pontuações,  os  indicadores  demográficos  e  educacionais  dos  mesmos.  Enfim,  ele 
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contempla o olhar público sobre o financiamento da educação local, com demonstrativos de 

transferências de recursos do FNDE para as unidades executoras municipais e escolares. 

Os  portais  de  transparência  do  setor  público  são importantes  canais  para  o 

fortalecimento do controle social; porém, o acesso às redes mundial de computadores ainda é 

para uma minoria privilegiada: 20% dos domicílios baianos, segundo a União dos Prefeitos da 

Bahia – UPB (2011). O PAR continua sendo um desafio para as próprias equipes técnicas dos 

municípios e mais ainda para a população, mediante os termos técnicos que o compõe. 
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4  O  PAR,  A  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DO  ENSINO: 
Implicações e desdobramentos

Neste itinerário de pesquisa, é imprescindível uma discussão sobre o PAR diante das 

possibilidades  e  limites  do processo de  Descentralização  e  Municipalização  do ensino no 

Brasil, bem como se faz necessária uma análise de como estes fatos se apresentam nos dias 

atuais diante da relação entre o Estado e a sociedade contemporânea.

Explorar estas premissas nos sugere, a princípio, um breve retorno ao processo de 

colonização ibérico-portuguesa em terras brasileiras, tendo em vista uma tentativa de perceber 

a origem e a constituição das políticas educacionais implantadas ao longo dos primeiros 300 

anos.  Sobre  essas  políticas,  limitaremos  a  expô-las  mediante  a  sua  natureza  de  estrutura 

educacional,  não  nos  importando  no  momento  incursões  sobre  as  políticas  de  natureza 

educativa, curricular etc.

Assim, inicialmente identificamos que devido ao contingente de pessoal que veio 

com a família real portuguesa para o Brasil, no ano de 1808, das quais se incluem cidadãos 

portugueses, funcionários públicos, trabalhadores, bem como parte da elite da Coroa Real, 

iniciaram-se aqui ações educacionais com a proposta de Educação Superior, dando-se a esta 

um caráter profissionalizante.

Anterior a essa demanda, especialmente entre 1549 e 1759, os processos formativos 

empreendidos  pela  Coroa  Portuguesa  foram  de  mediação  jesuítica,  na  qual  o  caráter 

propedêutico escapava aos interesses seculares: a submissão a Deus se propagava no ensino 

primário,  através  do  processo  de  alfabetização.  Neste  contexto,  em  1789,  Leôncio  de 

Carvalho instituiu o “ensino livre”, fato posterior ao contexto de expulsão dos jesuítas, com o 

advento da reforma pombalina (BORDIGNON, 2009; LOPES, 2000).

Tal intento contra os jesuítas, seguido de uma breve reforma do fazer educacional, 

apenas  minou  um  movimento  de  educação  teocrática,  porém  a  ideia  de  uma  educação 

dominada  por  um governo  central  não  haveria  de  trazer  para  aquela  monarquia  avanços 

significativos,  embora  o  imperativo  de  reforma  denotasse  certa  relevância  no  tocante  à 

intervenção do Governo Imperial nas questões da educação.

A desobrigação do governo central, com relação ao ensino primário e secundário, é 

um fator relevante para se refletir – até os dias atuais – as implicações da descentralização do 

ensino, através do ideário da municipalização, tendo em vista que, pensar hoje os limites e 

possibilidades de implantação de um Plano de Ação Articulada, em âmbito nacional e local, 

nos instiga novas e antigas reflexões. 
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O Ato Adicional à Constituição de 1834 é a  arché, do gr. origem, que aparece em 

nossas  análises  de  forma  emblemática  na  história  da  educação  brasileira,  no  período 

monárquico,  pois  o governo central  retirou de si,  de forma abrupta,  o dever  de,  segundo 

SAVIANI (2003, p. 189), “[...] cuidar das escolas primárias e secundárias, transferido essa 

incumbência para os governos provinciais”. 

Os  governos  provinciais  tinham  elevada  precariedade  em  suas  estruturas, 

principalmente do ponto de vista do financiamento destas modalidades de ensino que então 

iriam assumir. Apenas receberam a responsabilidade, sem nenhum poder de decisão e auxílio 

para manutenção do ensino. Parece-nos haver uma similaridade com os dias atuais, na medida 

em  que,  a  maioria  dos  entes  federados,  ainda  não  provincianos,  envoltos  num  contexto 

limitado estruturalmente, não conseguiu corresponder às demandas nacionais. E do ponto de 

vista do financiamento, o que podemos perceber é que os investimentos eram apenas para a 

vinculação de alguns impostos locais das próprias províncias. Neste sentido, Davies (2004) 

chama a atenção de que “não basta garantir  a disponibilidade contábil  de recursos para o 

sistema educacional; é preciso assegurar a sua destinação real, sobretudo às atividades-fim da 

educação” (p. 26). Talvez o PAR, e dosada (re) centralização incutida nele, possa favorecer 

uma implantação de uma política educacional sólida em todo território nacional, pois grande 

parte dos entes federados manquejam administrativamente, envoltos em problemas sazonais e 

com pouco  dinamismo econômico-social,  principalmente  os  que  possuem uma população 

abaixo de 50 mil habitantes.

Com o destaque dos autores acima, percebemos o caráter de clientelismo que desde 

então  regia  as  políticas  sociais  no  Brasil,  principalmente  as  políticas  de  educação. 

Entendemos  clientelismo como  protecionismo,  na  medida  em que  indivíduos,  grupos  ou 

sistemas  se  implicam  em  uma  relação  política  privilegiada,  diante  de  um  governo 

eminentemente centralizador. Nos arranjos políticos pós Constituição de 1988, o caráter de 

litígio passou a entrar em decadência, até por implicar, legalmente em alguns casos, em crime; 

ou  seja,  as  relações  interfederalistas  procuram  atentar  a  todos  os  entes  federados,  sem 

distinção político-partidária, na repartição/cooperação de políticas sociais, principalmente do 

ponto de vista dos recursos a serem descentralizados.

Se observarmos a Constituição de 1891, veremos que a mesma provocou o apogeu 

da Federação Brasileira e nesta é possível perceber um fator, novo até então, da “autonomia 

dada” aos estados, até por se tratar de um regime parlamentarista, baseado no sistema inglês, 
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com considerável influência do federalismo americano (escopo anglo-saxão)2. A definição, a 

seguir descrita, o autor define federação no geral, e especificamente no caso do Brasil, como:

[...]  uma união de membros federados,  que formam uma só unidade soberana:  o 
Estado. Ou seja,  no caso do Brasil,  é o que denominamos de União. No regime 
federal,  só há um Estado Soberano,  com unidades  federadas  subnacionais.  Estas 
gozam  de  autonomia  cuja  relatividade  se  dá  dentro  dos  limites  jurisdicionais 
atribuídos  e  especificados.  Daí  que  tais  subunidades  não  são  nem  nações 
independentes nem unidades somente administrativas. (CURY, 2006, p. 114).

Neste sentido, um novo quadro se interpõe do ponto de vista do modus operandi no 

trato com as políticas sociais e, por consequência, educacionais. Num primeiro momento não 

se havia ainda superado o dualismo sistêmico da estrutura educacional brasileira, pois a União 

e os Estados regiam predeterminadamente modalidades de ensino diferenciadas: a União com 

a  competência  de  estruturar  e  manter  o  ensino  superior  e  secundário;  os  estados  com a 

responsabilidade da instrução primária e da educação profissional em todo seu território.

Chegado o século XX, na sua primeira metade, um movimento foi imprescindível 

para  considerar  uma  importante  célula  da  federação:  os  municípios.  No  imperativo  do 

federalismo brasileiro, os municípios passaram a ganhar destaque, e com o Manifesto dos 

Pioneiros  da  Escola  Nova  (1932);  esta  unidade  da  federação  passou  a  ter  implicações 

categóricas e sutis no processo de descentralização das políticas públicas sociais. Segundo 

nossas  investigações,  “[...] esse  processo  veio  carregado  de  tensões  e  movimentos  entre 

centralização e descentralização, entre poder central e poder local, entre unidade e valorização 

da diversidade nacional”. (BORDIGNON, 2009, p. 23).

É  importante  ressaltar  também  que  com  a  potencialização  desta  unidade 

administrativa, que é o município, a federação ampliaria de forma solidária e codeliberativa a 

democratização  do  ensino,  pois  estaria  a  valorizar  um  “localismo  educacional” 

imprescindível, segundo Anísio Teixeira (ABREU, 1999). Sendo assim, percebemos, com o 

apoio de Novaes e Fialho, que neste contexto:

A  descentralização  na  educação  representava  uma  contingência  de  extensão 
territorial e do regime federativo. Em suas concepções sobre uma possível reforma 

2

2

 A origem do federalismo, nos moldes próximos ao visto no Brasil, se dá com as lutas por 
independências de províncias nos EUA. Confederações de estados livres surgem após a guerra 
pela independência, porém, com o tempo, a necessidade de um poder central integrador se 
fazia recorrente, como forma de regulação das questões políticas, econômicas e sociais de 
todo o país. Desta maneira os entes confederados, pactuaram soluções comuns entre si, para a 
resolução  de  problemas  políticos  e  administrativos,  configurando  um ideal  de  unificação 
nacional, sem a perda da manutenção da autonomia das unidades territoriais, consolidando 
assim a Federação.
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da  educação,  identifica  na  descentralização  uma  via  pela  qual  os  municípios 
poderiam  criar  sistemas  locais  de  educação  e  órgãos  próprios  de  gestão.  Tal 
condição, segundo o autor,  permitiria aos municípios enfrentarem as dificuldades 
geradas por modelos de educação definidos a partir de único centro. (2010, p. 594).

De certa maneira, Anísio Teixeira, nome que mais se destacou neste manifesto, já 

vislumbrava um plano de articulação, “sistêmico”, entre as esferas de poder (que podemos 

inferir com um embrião do PAR). Muito mais que isto, percebia a necessidade de que cada 

professor tivesse um canal de relação direta com a administração central (TEIXEIRA, 1936).

Sustentando ainda mais os ideais de (re) organização do sistema escolar brasileiro, 

neste mesmo movimento de renovação educacional, depois de passados 43 anos de República 

constituída, reconhecia-se até então, logo nas primeiras linhas do documento, que:

[...] todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, 
não lograram ainda criar um sistema de organização escolar [...]. Tudo fragmentário 
e desarticulado. [...]  A situação atual,  criada pela sucessão periódica de reformas 
parciais e frequentemente arbitrárias, lançadas sem uma visão global do problema, 
em todos os seus aspectos, nos deixa antes a impressão desoladora de construções 
isoladas [...]. (AZEVEDO et al, 1932, apud GHIRAUDELI, 2001, p. 52).

Neste sentido, como no fragmento acima, há um prognóstico do quadro que ali se 

encontrava e que estimulou este coletivo de educadores a uma tomada de decisão com o 

lançamento daquelas proposições.

Na primeira metade do século XX, o ensino público no Brasil indicava inúmeros 

problemas relacionados ao alto índice de analfabetismo e a não existência de uma plataforma 

unificada  de  educação  básica.  No  contexto  político  e  econômico  do  país,  ocorriam 

importantes  transformações,  como  a  migração  para  as  cidades,  devido  ao  advento  da 

industrialização e a urbanização. Assim, os protagonistas do Manifesto lançaram propostas 

indicando a democratização do ensino, defendendo um alinhamento educacional, em direção à 

criação do Sistema Nacional de Ensino, tendo em vista uma constituição sólida de políticas 

educacionais. Para Romanelli (1978): 

O documento tem por  objetivo imprimir  uma direção mais  firme ao movimento 
renovador e defini-lo mais objetivamente. Opondo-se ao empirismo das reformas 
parciais,  o  manifesto  surge  como  uma  convicção  abertamente  definida  da 
necessidade de se construir e aplicar um programa de reconstrução educacional de 
âmbito nacional (p. 145).

Neste ínterim, é imprescindível o destaque a Anísio Teixeira, por ser o mesmo um 

importante e fundamental expoente. 

Como  o  federalismo  brasileiro  tem  o  escopo  norte-americano  (de  raiz  anglo-

saxônica), não há estranhamento quanto à influência das ideias de John Dewey (1859-1952), 
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filósofo  pragmatista  norte-americano,  no  pensamento  dos  Pioneiros  da  Escola  Nova.  A 

tecnicidade pragmática é inerente à ideia de federalismo (WATTS, 2002). Assim, foi a partir 

de seu contato com Dewey, que Anísio Teixeira potencializou este importante movimento 

educacional, do qual o sentido da educação é a própria vida e seu fundamento. A experiência 

humana para esta corrente de pensando se constitui do único meio significativo para que se 

possa chegar ao conhecimento das coisas.

Estas  leituras  fazem parte  de  nossa  monografia  de  pós-graduação  lato  sensu  em 

Filosofia Contemporânea, na Faculdade Mosteiro de São Bento (2009). Ali nos debruçamos 

sobre o pragmatismo da filosofia da educação de Anísio Teixeira, bem como a filosofia do 

autor que lhe inspirou: John Dewey.

Inferimos, em nossos estudos, que Anísio Teixeira observou um quadro de educação 

tradicionalista,  pouco democrática  e  cartesiana,  neste  contexto em que colaborou  com o 

processo do movimento escolanovista. O direito à educação ainda era, em sua grande maioria, 

outorgado aos filhos dos nobres. A grande massa popular não tinha à sua disposição instrução 

escolar,  ou  quando  a  possuía  era  limitado  somente  à  alfabetização  e  às  séries  iniciais. 

Entretanto, mediante a intrepidez deste educador, essa perspectiva escolar passou a adquirir 

novas configurações.

A escola pública, para muitos pesquisadores, é uma invenção de Anísio Teixeira, pois 

foi ele quem a fez expandir a partir deste movimento. Os remanescentes de escolas jesuítas, 

particulares  e  privadas  só  davam conta  do  acesso  à  educação  formal  para  uma  minoria 

privilegiada;  entretanto,  Anísio  entendeu,  mediante  um  pensamento  democrático,  que 

“educação não é privilégio”, devendo ser um direito de todos e todas, cidadãos e cidadãs.

Importa, a partir de toda esta contextualização, perceber que o encantamento por uma 

Filosofia Pragmatista levou o autor a um estado de espanto diante de uma nova possibilidade 

de pensamento.  Toda obra de Anísio Teixeira fundamenta-se na Teoria  do Conhecimento, 

proposta  por  Dewey  (1980),  que  compreende  que  o  conhecimento  humano  nasce  da 

experimentação do mundo,  na relação direta entre sujeito-objeto.  Se o mundo dado é um 

mundo possível de se conhecer, o contato direito com este mundo é a sustentação maior de 

que este conhecimento é possível3. Neste sentido, pensar toda a educação do indivíduo só se 

3

3

 De certa maneira, esta ideia de  contato direto com o mundo, corrobora com os ideais do 
Liberalismo,  na  medida  em  que  o  mesmo  se  incorporava  na  conjuntura  brasileira  nesta 
Revolução de 30, por meio do capitalismo industrial, que a todo o momento tensionava o 
estado  brasileiro  à  formação  de  mão-de-obra  operária,  no  sentido  de  desenvolvimento 
econômico do País e cada indivíduo.
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torna viável para Dewey mediante a consideração do fator experiência. Experienciar, deste 

modo,  não  é  somente  um  contato  primário  com  as  coisas  dadas  a  conhecer,  mas  a 

incorporação da mesma num sentido social, comunitário, previamente estabelecido.

Historicamente, no contexto que interessa a este trabalho, como forma de sentido e 

compreensão da história educacional brasileira, a influência da Filosofia Pragmatista norte-

americana  no  cenário  deste  país  ganhou destaque.  O pensamento  liberal  no  Brasil,  neste 

cenário, foi assim ampliando-se e propagou-se o ideário escolanovista, que acreditava ser a 

educação o exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade 

democrática, que valoriza as diversidades e respeita a individualidade dos sujeitos aptos a 

refletirem sobre a comunidade, sendo os mesmos capazes de inserirem-se nessa sociedade. 

Sendo  assim,  a  educação  escolarizada  deveria  ser  sustentada  no  indivíduo  integrado  à 

democracia,  para  o  cidadão atuante  e  dinâmico.  Para Dewey,  a  escola  não pode ser uma 

preparação para a vida, mas sim, a própria vida. A educação teria, para ele, uma função de 

equilíbrio, diminuindo as distâncias sociais. Com isso, o acordo do ideário da escola nova 

pregava um direito igual para todos, no momento em que houvesse um direito igualitário de 

oportunidades também.

Quando houve uma significativa mudança quanto à perspectiva escolar, na qual a 

influência  tradicional  deixou  de  ser  paradigma,  podemos  dizer  que  isto  ocorreu  em 

decorrência do surgimento desta concepção.  A Escola Nova mudou o cenário educacional 

brasileiro, em detrimento de uma Escola Tradicional. A primeira surge como possibilidade de 

reflexo de uma nação democrática,  laica e livre;  a  segunda era regida por centralismos e 

desarticulação, sem caráter sistêmico e de integração.

Como citamos o termo democracia,  assumimos nesta proposta que o mesmo, em 

princípio, se entenderá mediante as premissas dos Pioneiros da Escola Nova: Direito de Todos 

e Para Todos.  Não escapando, desta forma, de sua origem grega  demokratia:  governo do 

povo, pelo povo e para o povo. Porém, democracia é facilmente confundida com o conceito 

de autonomia nos estudos referentes à área de educação. Esta confusão se dá também entre os 

conceitos de democracia  e o  próprio conceito  de descentralização,  desordem na qual,  em 

muitas  leituras,  se  intercalam  e  se  embaralham  (NOVAES;  FIALHO,  2010).  Tende-se  a 

envolver um fenômeno no outro, porém é necessário delimitar, o quanto possível, o que cada 

conceito se propõe, e nisto também implica onde, como e quando são empregados.

É possível que no decorrer de nossas análises sobre o PAR venhamos a contradizê-lo, 

tendo em vista uma necessária negação do ideal liberalista, que está à sombra das políticas 

sociais brasileiras desde o início do século XX, pois em cada regime político-econômico-
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social há sempre uma metamorfose dos conceitos, impregnando-os de valores conforme os 

ditames dos poderes em acessão.

A  década  de  30,  no  contexto  em  questão,  caracteriza-se  pelo  início  da 

industrialização  brasileira  que  consolidou o capitalismo industrial  no Brasil.  Em meio  ao 

desejo de revolução social, havia a necessidade de reforma educacional; não por acaso, pois 

não há revolução sem mudanças de paradigmas,  e a sustentação de paradigmas se dá nos 

processos educacionais e instrucionais. Destarte, parece que o ideário escolanovista era regido 

por um capital industrial emergente no país, que em destaque de Libâneo (2010),

[...]  tinha  início,  então,  um sistema que,  embora  sofresse  pressão  social  por  um 
ensino mais democrático, numérica e qualitativamente falando, estava sob o controle 
das elites no poder, as quais buscavam deter a pressão popular e manter a educação 
escolar em seu formato elitista e conservador. O resultado foi um sistema de ensino 
que  se  expandia,  mas  controlado  pelas  elites,  com o  Estado  agindo  mais  pelas 
pressões  do  momento  e  de  maneira  improvisada  do  que  buscando delinear  uma 
política nacional de educação, em que o objetivo fosse tornar universal e gratuita a 
escola elementar. (apud ROMANELLI, 1987, p.136).

Por seu turno,  é visível neste período histórico um tensionamento de poder entre 

católicos  e  integralistas,  em  contraposição  aos  ideais  dos  liberais,  devido  às  premissas 

referentes à democratização, laicidade do Estado e mudanças nas redes públicas de ensino. 

Porém, a formatação de um plano nacional de educação ainda assim se fazia necessária, para 

além dos conflitos de correntes distintas. Este importante fator não se havia consolidado até 

então.

Todo  o  movimento  dos  Pioneiros  da  Escola  Nova,  mediante  a  sombra  do 

Liberalismo,  ganhou  solidez  jurídica  com  a  Constituição  de  1934,  grande  marco  deste 

período. Alguns indicativos inerentes a princípios democráticos estão pregados nas tábuas 

desta Constituição, como:

A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário; o direito de todos à educação; a 
obrigatoriedade  do  ensino  gratuito;  a  instituição  da  unidade,  descentralização  e 
autonomia dos serviços de ensino público. Confirmaram-se também: a criação de 
um Conselho Nacional de Educação para fixar um Plano Nacional de Educação e a 
determinação  das  porcentagens  mínimas  que  deveriam ser  aplicadas  pela  União, 
Estados,  Distrito  Federal  e  municípios  para  manutenção  e  desenvolvimento  do 
ensino. (SANTOS, 2000, p. 110).

Neste contexto, percebemos que a ideia de descentralização e autonomia ganha força 

antes mesmo de consolidar a emancipação político-administrativa dos municípios: a maioria 

carente de mão de obra específica, isolados geograficamente, envoltos em graves problemas 
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de saneamento, transporte e saúde pública, dentre os outros fatores; contudo, já tinham que, 

por força da lei, assumir parcelas importantes das políticas educacionais, em princípio com o 

ensino primário, gradativamente. É possível também observar a ideia de um Plano Nacional a 

ser constituído, como premissa a uma integração e articulação, e que é pertinente aos arranjos 

de 2007, com o lançamento do PAR, nosso foco de análise.

Um  expoente  do  alto  escalão,  importante  neste  contexto  por  suas  propostas 

educacionais nos anos 30, é Francisco Campos. Se movimentos populares e de intelectuais 

procuraram  tensionar  mudanças  na  estrutura  da  educação  brasileira,  foi  com  Francisco 

Campos  que  muitas  reformas  ganharam  corpo,  numa  nova  configuração  educacional 

emergente. O mesmo atuou à frente do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública 

(1930-1932).  Neste  período  de  crescente  força  do  capitalismo  industrial,  como  vimos 

brevemente acima, destacou-se pela notória concentração dos vários níveis da administração 

pública nas mãos do Executivo Federal; e neste caminho as políticas econômicas e sociais 

também migraram para as  decisões centrais  (MORAES, 1992).  De início,  nos parece um 

movimento  contrário  ao  que  pretendiam os  escolanovistas;  contudo,  atendia  em parte  ao 

anseio por uma política nacional de educação, que ascendia.

Medida inicial importante foi a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, 

por meio do Decreto 19.402, de 14 de Novembro de 1930. Isto foi  destaque no governo 

provisório de então, para possibilitar a definição de políticas educacionais no país, mediante a 

detecção de situações críticas. Como demonstra Moraes citando Romanelli “inexistia até 1930 

uma política nacional de educação que subordinasse os sistemas nacionais” (1992, p. 293). 

Em tempos de crise, e de nova configuração político-social de adorno econômico, a 

educação  se  fazia  imprescindível,  tendo  em  vista  que  o  industrialismo  impulsionou  a 

necessidade de mão-de-obra para o desenvolvimento do capitalismo industrial emergente no 

Brasil. O Estado-nação em crise precisava da regência da nova ordem econômica em vigor, 

sendo provocado a (re) pensar as suas políticas sociais e a formação de trabalhadores. Um 

país  recém-industrializado não podia  fazer  vistas  grossas,  por  exemplo,  ao alto  índice de 

analfabetismo  que  assolava  o  território  nacional,  pois  o  mesmo  não  comungava  com 

desenvolvimento econômico nos moldes do capitalismo industrial.  Este quadro só seria de 

possível  superação  mediante  uma  organização  mais  racional  do  sistema  educacional, 

pensavam assim os reformistas junto com Francisco Campos. É neste sentido que podemos 

destacar:
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[...] as reformas empreendidas por Francisco Campos durante a sua gestão no novo 
ministério efetivamente forneceram uma estrutura orgânica ao ensino secundário, 
comercial  e  superior.  Pela  primeira  vez  na  história  da  educação  brasileira  uma 
reforma se aplicava a vários níveis de ensino e objetivava alcançar o País como um 
todo (MORAES, 1992, p. 293).

Quando  uma  proposta  pretende  alcançar  o  país  inteiro,  parece-nos  haver 

democratização,  entretanto,  na  repartição  de  responsabilidades,  algumas  injustiças  se 

sobrepõem, na medida em que, no bojo da estrutura orgânica, parte do organismo não dispõe 

de  condição  mínima  para  assegurar  e  efetivar  as  ações.  De  forma  mais  diretiva:  aos 

municípios,  até  estas  reformas,  foram-lhes  descentralizadas  responsabilidades,  exigindo-se 

dos mesmos, competências e habilidades para além de suas condições estruturais.

Com o avançar  dos  anos,  a  necessidade  iminente  de  atualização  da  Constituição 

Brasileira  foi  recorrente.  Assim,  em  1946,  a  nova  Constituição  foi  promulgada  e  nela 

importantes tópicos serão fundamentais para nossas análises.

Os  fatores  de  descentralização  e  municipalização  são  insuficientes  para  provocar 

mudanças e ações significativas na educação, sem uma política de financiamento condigna 

para  a  mesma.  As  diretrizes  básicas  para  o  direcionamento  de  recursos  sempre  foram 

percalços  nas  definições  das  políticas  sociais  brasileiras.  De  certa  forma,  cláusulas  da 

Constituição de 1946 tentam reforçar e dar alinhamento legal a este entrave da educação no 

Brasil.

O  estabelecimento  dos  mínimos  percentuais,  mediante  orçamento,  nesta  nova 

Constituição,  fixou em 10% do montante  das  arrecadações,  o  valor  que a  União  deveria 

aplicar em educação. Estados e municípios investiriam 20% do montante que arrecadavam de 

seus  impostos.  Ao  sistema  federal  de  ensino,  direcionado  à  União,  estabeleceu-se  a 

incumbência  de  seu  controle,  e  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  a  organizarem os  seus 

devidos sistemas de ensino.

É neste contexto que o então Ministro Clemente Mariani encaminhou ao Congresso, 

no  ano  de  1948,  um  projeto  para  elaboração  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  (LDB).  A 

Constituição  Federativa  Brasileira  de  então  deixou  sob  a  responsabilidade  da  União  esta 

elaboração.

Na  Lei  5.692/71,  observamos  haver  um  recorrente  fator  de  transferência  de 

responsabilidade  aos  municípios,  por  meio  de  seus  conselhos  locais,  na  qual  os  mesmos 

teriam que se submeter às delegações de competências por parte dos Conselhos Estaduais 

(COUTO,  2009  apud  CLEITON;  TEIXEIRA,  2001).  Há  também  neste  viés,  a  ideia  de 

fortalecimento das estruturas de gestão municipal, pois com as demandas desta legislação em 
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destaque, a grande maioria não dispunha de recursos administrativos e técnicos para fazer 

cumprir as ações propostas (ou impostas?) (COUTO, 2009).

De  certa  maneira,  o  maior  entrave  da  educação  brasileira  ainda  não  se  havia 

superado.  Mesmo com o  imperativo  de  novas  leis,  com suas  devidas  atualizações  e  (re) 

definições  de  papéis,  não  se  conseguia  protagonizar  um  investimento  financeiro  que 

corroborassem com os desafios que as ações pressupunham. Uma disparidade evidente entre o 

que  se  pede  em  lei  e  o  que  se  disponibiliza  por  meio  de  transferências  de  recursos. 

Entendemos assim, junto com estes autores que esta política, deste modo, “vai implementar 

projetos  federais,  sobretudo  nos  estados  do  Nordeste  brasileiro,  estimulando  a 

municipalização do ensino através da transferências de encargos para o município,  sem o 

correspondente investimento financeiro”. (PEIXOTO apud COUTO, 2001, p. 40).

Após este momento, seguiu-se nas décadas de 60, 70 e 80 um processo de duro golpe 

à liberdade e à democracia do povo brasileiro: a Ditadura Militar. A recorrência do processo 

de  descentralização  e  municipalização  ganha  novos  adornos  no  período  de  regime 

centralizador. A submissão às diretrizes centrais passa a ser categórica, principalmente no que 

diz respeito ao financiamento da educação. Assim sendo, podemos perceber que o processo de 

vinculação-desvinculação de impostos,  por  meio  de atos  legais  do governo,  desobrigou a 

União e os estados quanto à vinculação de um percentual mínimo para manutenção do ensino, 

fator  este  que  não  ocorreu  com  os  municípios  que  tinham,  como  em  premissas  legais 

anteriores, que vincular 20% de suas receitas à manutenção da educação.

Como  demonstra  Davies  (2004),  neste  processo  de  vinculação-desvinculação  de 

impostos, certas obrigatoriedades constitucionais foram alteradas com a LDB de 1961, que 

havia ampliado o percentual mínimo da União de 10% para 12%. Com advento do regime 

ditatorial, esta obrigatoriedade se desvinculava do papel da União, bem como dos estados. O 

município, por sua vez, tinha a obrigação legal de vincular suas arrecadações ao montante 

preestabelecido referente à educação. Este contexto provocou um dilúvio expansionista das 

redes  privadas  de  ensino,  pois  a  precariedade  da  educação  em muitos  estados  chegou  a 

situações deteriorantes. Assim, é notório destacar, como demonstra este autor:

Há  uma  possível  coincidência  quase  total  entre  a  vinculação  e  períodos 
democráticos (1934-37, 1946-1967, 1984 até hoje),  e a desvinculação e períodos 
autoritários  (1937-45,  1964-85),  o  que  permite  inferir  que  a  democratização  da 
educação estatal, no sentido de garantia constitucional do seu financiamento, parece 
guardar  estreita  relação  com existência  de  uma  certa  liberdade  de  expressão  da 
sociedade. (DAVIES, 2004, p. 15).
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Devido  às  pressões  populares  ocorridas  no  Brasil,  a  partir  da  década  de  60,  em 

contraposição  ao  regime ditatorial  em vigor  naquele  período,  movimentos  de aspiração  à 

redemocratização se propagaram por todo o país. A quebra, por meio da descontinuidade de 

ações, tendo em vista a consolidação-reestruturação de políticas públicas, mediante a face 

centralizadora do regime militar, atrasou os passos da nação brasileira ao encontro de novos 

modelos de organização.

Com a derrocada do governo militarista, a partir 1985, se consolidou um processo de 

redemocratização no país, abrindo neste, novas configurações quanto à elaboração de políticas 

públicas de caráter social, de forma mais descentralizada.

A marca importante dessa nova conjuntura político-social termina por se consolidar 

com a Constituição de 1988. Importante destaque a ressignificação do papel dos municípios a 

partir desta CF. Não podemos falar em plenitude, porém uma relativa e acentuada autonomia 

passou a ser outorgada ao ente federado municipal, o que implica pensar novos rumos para as 

políticas educacionais através da implantação de planos como o PDE, PAR, que viriam surgir 

mais tarde.

Chegada a década de 90, esforços das instâncias de poder, bem como de movimentos 

populares extragovernamentais, foram de tentar tornar efetivas as proposições da nova CF. 

Importante  destacar,  principalmente,  o  que este  trabalho se  propõe em relação à  ideia  de 

Regime de Colaboração impressa e proposta por esta CF, pois é a partir daqui que os planos 

educacionais esboçados nas décadas de 90 e 2000 terão a sua sustentação. O artigo 211 trata 

sobre “o [...] regime de colaboração, entre União, Estado e Municípios; o artigo 29 trata sobre 

a  organização  dos  [...]  sistemas  de  ensino  e  buscando respeitar  o  regime  de  colaboração 

firmado  entre  a  União,  os  estados  e  os  municípios”.  Mesmo  sendo  um  documento 

amplamente discutido na sua elaboração, apresentado como um grande marco à história do 

Brasil; nesta CF vários tópicos ainda são de variadas e ambíguas interpretações. Nos dias que 

se seguem, a provocação por parte de juristas e estudiosos diversos para uma revisão da CF é 

constante, já que naquele momento alguns conceitos empregados não diziam por si o que 

queriam expressar, tão pouco como se dariam suas consolidações na prática.

A discussão centralização-descentralização denota, em certa medida, um caráter de 

desconcentração,  a  nosso  ver,  de  ações  em  cumprimento  à  CF  de  88,  e  a  palavra 

“organização”  pode  ser  a  razão  disto.  A  organização  das  redes  de  ensino é  empregada 

primeira vez, de forma clara, num documento legal, na medida em que a constituinte diz que 

tal feito é de responsabilidade das diversas instâncias do aglomerado federativo, ou seja, o 

fator municipalização é consolidado com a dispensa da União e dos estados na organização de 
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algumas modalidades de ensino, descentralizando (para nós, desconcentrando) dos municípios 

tais demandas.

Em  verdade,  como  recorremos  às  décadas  de  80  e  90,  identificamos  que 

posteriormente à CF algumas Emendas Constitucionais (EC) foram aprovadas em diversas 

áreas. Na educacional, por exemplo, a EC 14/169 e a EC 53/200610 procuraram delimitar 

quais seriam às modalidades de ensino que os municípios deveriam organizar, pois no texto 

primo da CF não havia como perceber isto. Nestas emendas se tentou dar razão e efetividade 

ao que se quer com a ideia de regime de colaboração (DUARTE, 2005).

Deste modo, em 1996, surge a nossa última Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN 9.394/96, a tradução maior das ações no âmbito educacional a serem 

implementadas  pelos  governos.  Quanto  às  ações  nesta  Lei  de  Diretrizes,  há  impasses 

observados nas críticas de diversos grupos de educadores, tendo em vista a suficiência das 

mesmas, principalmente quanto à perspectiva, que há nesta, do financiamento da educação, 

pois o que se propõe e indica parece não concordar com a quantidade de recursos para se 

alcançar tais proposições indicadas (DAVIES, 2004; SAVIANI, 2009).  Atualmente, a ideia de 

revisão  tem sido  recorrente,  pelo  caráter  de  desatualização  da  Lei  (Vide  a  quantidade  de 

decretos  e  emendas  à  mesma).  Numa recente  entrevista  a  um Blog,  o  atual  Ministro  da 

Educação disse: “o quadro-negro é um arranjo do século XVIII, os professores são do século 

XX, e os alunos são do século XXI”. (MERCADANTE, 2012). Interessante que isto parece 

concordar com a ideia de revisão de nossa legislação e estrutura educacional, pois a mesma 

direciona  à  formação  de  profissionais  da  educação  do  século  passado,  em  instituições 

acadêmicas e escolares que se organizam ainda como as do século XVIII; contudo os novos 

estudantes, desde as últimas décadas, já estão posteriores a estes arranjos pretéritos.

A própria  fluidez  da  proposição  “regime  de  colaboração”  nos  parece,  em  certo 

sentido,  um arranjo  já  não  mais  interessante  à  conjuntura  atual.  As  lacunas  de  tal  pacto 

federativo estão diante de nossos olhos por meio da realidade precária vivenciada na educação 

básica no país. Neste sentido,  o Plano de Ação Articulada,  é que tenta selar  um caminho 

sólido e unificado, articulando todos os “sistemas de ensino”.

A corporeidade deste momento de relação entre os entes federados, principalmente as 

relações União/município, União/unidade escolar, pode ser observada com a quantidade de 

programas  disponibilizados  pela  União  para  adesão  voluntária-colaborativa  por  parte  dos 

municípios  e/ou  escolas.  Para nós,  o  grande  quantitativo  de programas  e  projetos  denota 

muito mais um processo de desconcentração do que descentralização, reafirmamos. Exemplo 

disto é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que outrora era concebido com 
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o envio de gêneros alimentícios às prefeituras de todo o país, tendo um grande volume de 

desperdício  em transporte  de  cargas,  bem como na  conservação dos  alimentos.  Porém,  a 

descentralização de recursos por aluno, através do FNDE, mediante censo escolar, possibilita 

ao município e/ou escola relativa autonomia para a compra dos gêneros em sua localidade, 

otimizando custos de transporte e assegurando a sua conservação. Os Municípios e as escolas 

só não foram chamados para discutirem o valor por aluno, mas assumiram, de forma plena, a 

execução de um Programa Nacional, o qual não puderam interferir nos valores referentes ao 

financiamento de tal Programa. Destaque plausível é a possibilidade de fortalecimento das 

políticas territoriais de economia solidária, pois, com o Decreto nº 7.775, que regulamenta o 

Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  há  o  incentivo  ao  consumo  e  à  valorização  dos 

alimentos produzidos pela agricultura familiar, possibilitando às redes e escolas dispensar a 

licitação e adquirir gêneros alimentícios nas cooperativas locais.

Nesta tentativa de consolidação da legislação central (CF/88, LDBEN/9394/96), o 

que  se  municipalizou,  por  meio  de  desconcentração-descentralização,  foram  demandas 

preestabelecidas por poderes centrais, num processo de transferência de responsabilidades às 

instâncias de poderes locais. Isto se consolida até os dias que se seguem com as dezenas de 

programas  e  projetos  disponibilizados  pelo  Ministério  da  Educação/FNDE  aos  5.565 

municípios do território nacional, como o exemplo citado acima. O mecanismo de “adesão 

voluntária”  é  o  fator  que  consolida  o  processo  de  colaboração.  O  próprio  PAR é  assim 

disposto. Destas adesões, mediante a base diagnóstica do Censo Escolar, Prova Brasil, SAEB 

e  outras  avaliações,  o  MEC/FNDE  transfere  recursos  materiais  e/ou  financeiros  para  a 

efetivação de determinados programas. Geralmente, o município assume demandas estruturais 

locais, logísticas, como contrapartida, ficando obrigado a demonstrar isto através do envio de 

planos de ações e demonstrativo de capacidade técnica para o desenvolvimento do que se quer 

aderir. O PAR, neste conjunto de circunstâncias, surge como uma ferramenta disponibilizada 

pelo MEC, talvez hoje a principal para demonstração prática de quais ações o município se 

propõe realizar em meio aos diversos programas que aderiu junto ao MEC/FNDE.

Outros exemplos destas ações,  desconcentradas-descentralizadas,  são: o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o PNATE, a Plataforma Freire (PARFOR), o Programa 

Brasil  Alfabetizado  (PBA),  o  Pró-Infância,  dentre  outros.  Também  são  sugeridos  para 

utilização, no contexto de planejamento, um escopo de Plano Municipal de Educação (PME), 

o  PDE-Interativo,  o  Levantamento  da  Situação  Escolar  (LSE)  e  outros  instrumentos,  que 

adequam como ferramentas de gestão.
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Enfim, todo este processo nos parece como um possível caminho, no qual município 

e  estados,  na  condição  de  unidades  federativas,  executam  ações  de  suma  relevância 

educacional,  emanadas  dos  poderes  centrais.  Em  nossas  caminhadas  por  municípios  dos 

territórios  baianos  observamos,  diante  de  muitas  pesquisas  e  intervenções,  a 

incompatibilidade de formatação e a insuficiência financeira de vários Programas do MEC, 

estando estes inviabilizados pela própria estrutura que os constitui, pois as demandas locais e 

territoriais são muito mais sutis que as análises frias de dados do Censo Escolar, IDEB e do 

SAEB, que embasam a criação-formatação da maioria dos programas. 

Uma centralização estratégica padrão é válida, aos nossos olhos, na medida em que a 

mesma alinhe toda a nação num mesmo sentido. Para isto, precisar-se-ia pensar não só um 

alinhamento do ponto de vista da oferta de ações/programas, mas do próprio corpo técnico 

envolvido com a educação básica nacional, que deveria estar parametrizado com um plano de 

cargos e  salários  comum e formações adequadas  às áreas  de atuação.  Discussão que tem 

fortalecido a ideia de federalização da Educação Básica para além de um piso salarial comum, 

porque muitos  estados  e  municípios  que  estão com o PAR e outros  Planos  em execução 

possuem, em suas estruturas precárias, condições de funcionamento e quadro de pessoal ainda 

mal  remunerado,  em meio  a  um contexto  de  vícios  de  gestão  descabidos.  Descentralizar 

assim, a partir de uma Educação Básica Federal sólida, seria muito mais viável à elevação da 

qualidade da educação no país, escapando aos desníveis conjunturais que atingem as políticas 

locais. 

4.1  POLÍTICAS  DE  ESTADO  VERSUS POLÍTICAS  DE  GOVERNO:  Dos  Vícios  às 

virtudes, dicotomias entre o paliativo e o efetivo

A discussão  sobre  descentralização  e  municipalização  do  ensino,  como  pano  de 

fundo  à  implantação  do  Plano  de  Ações  Articuladas  (PAR),  implica  reflexões  sobre 

importantes expedientes teóricos antecedentes. Um panorama sócio-histórico, neste sentido, 

deve  pautar-se  nos  conceitos  de  Estado,  Governo e  Política,  que  são  pilares  de  uma 

sociedade. 

Abordaremos de forma razoável estas bases conceituais, antes mesmo da chegada ao 

objetivo  central  deste  capítulo.  Nossa  explanação-reflexão  não  irá  além do  suficiente  ao 

escopo  desta  proposta,  pois  no  conjunto  da  mesma,  um mergulho  mais  profundo  nestes 

conceitos não se fará necessário para o intento e limite deste trabalho.
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Toda  a  lógica  de  construção  de  políticas  públicas/sociais  de  uma  sociedade, 

principalmente no caso do Brasil, que é uma República Federativa e tem no Estado a sua 

principal fonte de sustentabilidade. Por este caráter de sustentação, de imprescindível reflexão 

em nosso contexto investigativo, buscamos uma compreensão do mesmo. 

Assim, em princípio, Maluf afirma:

Com efeito, o Estado [...] não é somente a organização fática do poder público, nem 
simplesmente  a  realização  do  fim  da  convivência  social,  como  também  não  se 
explica só pela sua função de órgão produtor e mantenedor do ordenamento jurídico. 
É a reunião harmônica desses três momentos ou fatores, enquanto dialeticamente se 
compõem na unidade concreta do processo histórico-social (2009, p.6).

O jurista Maluf (2009), bem como, Reale (2000), em suas abordagens sobre Teoria 

Geral do Estado, legaram importantes definições sobre o papel e o caráter da natureza do 

estatal. O conceito de Estado ganha solidez e locução em nosso itinerário, na medida em que 

os  arranjos  sociais,  políticos  e  jurídicos  são  demonstrados  a  partir  dele,  como  um ente 

produtor,  mantenedor e organizador.  A concretude do processo histórico-social  se concebe 

dialeticamente, na medida em que se harmoniza produção, manutenção e a organização da res 

pública, para o bem da convivência em sociedade. Neste sentido, Fato, Valor e Norma, em 

vista de uma realidade sócio-ética-jurídica, se tornam pilares integrantes do Estado. Devido a 

isto é que Maluf didaticamente nos mostra:

a) o Fato de existir uma relação permanente de Poder, com uma discriminação entre 
governantes e governados; b) um Valor ou um complexo de valores, em virtude do 
qual o Poder se exerce; c) um complexo de Normas, que expressa a mediação do 
Poder  na  atualização  dos  valores  da  convivência  social.  (REALE  2000  apud 
MALUF, 2009, p. 6). 

Como podemos observar na citação acima, a ideia de Poder contorna a função e 

natureza do Estado. Assim, é possível observar que há sempre um governo, e que de forma 

subalterna se faz necessário o papel de governados. Por seu turno, nas teorias que diminuem 

de forma unilateral a ideia de Estado, há a desconsideração de todas estas nuances, advindas 

de correntes puramente monistas, que percebem somente a realidade de fato; ou apenas as que 

destacam as implicações axiológicas, como em tendências idealistas; e até mesmo correntes 

normalistas, que percebem o Estado como ordenador regimental somente.

Em contraponto a isto, uma Teoria Geral do Estado, tendo em vista uma concepção 

tridimensional, embasa-se no tripé dos seguintes aspectos: a) Sociológico, quando estuda a 

organização estatal como fato social; b) Filosófico (ou Axiológico), quando estuda o Estado 
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como fenômeno político-cultural; c) Jurídico, quando aponta o Estado como órgão central de 

positivação do Direito. (MALUF, 2009).

É  importante  também  nesta  tessitura  conceitual  uma  posição  quanto  à  ideia  de 

Governo,  que  podemos  em  princípio  dizer  que  está  relacionada  a  um  corpo  integrante, 

componente sine qua non, da estrutura do Estado. É o terceiro pilar desta estrutura, seguido 

dos pilares População e Território. 

 Não se pode avançar neste contexto, sem implicar este conceito à ideia de poder e 

soberania, pois um Governo se constitui para o exercício destes elementos. De forma positiva, 

do ponto de vista do Direito, “é o conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem 

jurídica  e  da  administração  pública”  (MALUF,  p.  27,  2009).  Contudo,  as  implicações 

históricas e sociais do caráter da  governabilidade, para além dos arranjos institucionalistas, 

burocráticos, nos parecem mais pertinentes para o conjunto de nossas reflexões. Evidente que, 

com o recorte de nossa pesquisa, levando-se em conta a análise de uma ação de governo que é 

o PAR, importará para nós também entender este coletivo de órgãos estatais, que se compõe 

neste caráter administrativo-burocrático governamental.

No geral,  a  ideia  de Estado,  poder  e  soberania  implicam a  relação  governante  e 

governados. Do ponto de vista do Estado puro, a soberania é máxima, pois há um poder de 

decisões e governabilidade inalienável. Há contra-argumentos que apontam como frágeis tais 

premissas,  indicando  certa  abstração  do  conceito  de  Estado  e  Soberania,  na  busca  pela 

compreensão da natureza da governabilidade. Por isso é que se torna recorrente o subsídio 

histórico e sociológico para a compreensão destes fenômenos, no sentido de ressignificá-los.

Do  ponto  de  vista  histórico,  há  várias  formas  de  governos  que,  mediante  seus 

contextos, procuravam mediar as relações da (res) pública entre governantes e governados, 

ricos e pobres, latifundiários e camponeses etc.

Acreditamos  que  a  teoria  de  Karl  Marx  (1818-1883),  ontológica  e 

epistemologicamente, com a crítica à propriedade privada, seja suficiente em nossas análises 

como autor referência que explorou as relações de poder observadas ao longo da história da 

humanidade, desde as formas mais remotas de organização comunitária até os governos mais 

“sofisticados” dos seus dias. De forma razoável, pode-se dizer que tudo que se produz com 

relação à  ideia  de poder,  por  meio das  perspectivas  históricas  e  sociais  das  organizações 

socioeconômicas, tem em Marx ponto de partida e/ou de chegada. A luta de classes, no bojo 

da crítica  ao sistema capitalista,  é  o  maior  legado da teoria  marxista  (AZEVEDO, 2004; 

LIBÂNEO,  2010;  MÉSZAROS 2010;  TREVIÑOS,  1987;  SAVIANI 2008;  ALTHUSSER, 
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2003; MALUF, 2009; CASTEL, 1998; HOBSBAWM, 2009; FREIRE, 2005, MARX, 1999; 

POULANTZAS, 1977 e 1978).

A ideia de desigualdade de classes apontada pela teoria marxiana (1999) se apresenta 

como um fenômeno  inerente  a  muitos  governos,  sistemas  políticos  e  monetários.  Assim, 

entendemos que esta desigualdade é de natureza primeiramente econômica, na medida em que 

a  relação  com  o  capital  diz  da  posição  de  cada  indivíduo  e/ou  grupo  no  seio  de  uma 

sociedade.  As instituições  estatais  e/ou  privadas  se  relacionam com estes  indivíduos  e/ou 

grupos partindo deste pressuposto,  delineando assim papéis,  bem como marcos funcionais 

dentro de uma sociedade (DURKHEIM, 1960). A apoteose do capital, na interface do sistema 

capitalista que vigora, consolida a perspectiva durkheimiana a partir das relações de produção. 

Sendo assim, a bivalência trabalho e capital se tornam notória. Mézáros (2010), em sua obra 

nos diz que: 

Um  sistema  que  se  apoia  na  separação  entre  trabalho  e  capital,  que  requer  a 
disponibilidade de uma enorme massa de força de trabalho sem acesso a meios para 
a sua realização, necessita, ao mesmo tempo, socializar os valores que permitem a 
sua reprodução. (p. 15).

Corroboramos com Mézáros, na medida em que compreendemos que nas relações de 

poder os governantes delimitam, como porta-vozes de um determinado grupo privilegiado, as 

premissas axiológicas dos sistemas econômicos e políticos em vigor. A subordinação neste 

sentido se constitui através de um processo educativo das massas, com a regulação da vida 

social por meio das instituições que a maioria da população acessa (ALTHUSSER, 2003).

Governar, no sistema excludente atual, é atender ao interesse de poucos, entendendo-

se  isto  como  um  modo  que  assegura  privilégios  de  minorias  detentoras  dos  meios  de 

produção. A governabilidade fragilizada excludente é a que atinge a maioria das sociedades 

atuais, as massas populares, e é permeada por ações de acomodação através da manutenção 

básica das necessidades humanas. A (res) pública, assim, se torna o conjunto de políticas de 

um governo para de um lado suprir a necessidade de uma grande população, de forma básica e 

rasteira, e de outro emparedar o privilégio de pequenos grupos elitistas, que acumulam bens 

de consumo e, principalmente, detêm os seus meios de produção.

Simpática às nossas elucubrações sobre Estado e Governo é a obra “A desobediência 

civil” de Thoreau (1986), quando o mesmo expõe:

O governo, no melhor dos casos, nada mais é do que um artifício conveniente; mas a 
maioria dos governos é por vezes uma inconveniência, e todo governo algum dia 
acaba  sendo  inconveniente  [...]  sua  conveniência  máxima  só  ocorre  quando  os 
governados são minimamente molestados por seus governantes. (p. 35-36).



83

A  filosofia  política  deste  autor  contempla  de  forma  razoável  nossos  estudos. 

Epistemologicamente,  as  análises  impressas  pelo  mesmo,  sob  nosso  olhar,  não  implicam 

anarquismo, ou qualquer outro tipo de apologia ao não governo. É crucial em seu pensamento 

a  valorização  do  indivíduo  inserido  no  coletivo  social,  diante  do  Estado,  mediante  uma 

governabilidade plausível (THOREAU, 1986). Esta ideia também havia sido corroborada por 

Nietzsche (2005), em suas proposições que indicam uma transvalorização de todos os valores 

disseminados  no  contexto  inerente  ao  ocidente  cristão.  Uma possibilidade  de  governança 

social,  em direção  ao  coletivo,  mas  sem desconsiderar  a  perspectiva  da  individualização. 

Falaciosa é a ideia de coletividade na democracia dos governos modernos, com caracteres 

constitucionais, os quais começam a se configurar na segunda metade do século XXIV, sob os 

olhos atentos do filósofo alemão. Para este autor, 

o Estado é uma prudente organização que visa proteger os indivíduos uns dos outros: 
se exagerarmos no seu enobrecimento, o indivíduo será enfim desabilitado e mesmo 
dissolvido  por  ele  –  e  então  o  objetivo  original  do  Estado  será  radicalmente 
frustrado. (NIETZSCHE, 2005, p. 150). 

Assim  também,  como  modus de  governabilidade,  o  discurso  democrático  neste 

contexto se institui como uma forma histórica do declínio do Estado (2005, p. 230) para o 

autor.

Em verdade, no pensamento de Nietzsche e Thoreau, a abstração da ideia de Estado e 

Governo se personifica no papel dos estadistas, constituído de sujeitos tiranos e opressores, 

sendo  assim  daqueles  que  governam.  Por  fim,  uma  antropologia  político-filosófica  em 

contraposição às frágeis noções idealistas e abstratas de Estado e Governo. No bojo destas 

críticas, a teoria de Maquiavel (1996) também contempla esta personificação notória do papel 

dos estadistas.

Embora  a  extensão  nas  digressões  acima  expostas,  seguiremos  este  caminho  na 

tentativa de consolidação, a partir daqui, de uma crítica às questões políticas, precisamente as 

que são inerentes às políticas educacionais, por meio de ações, que queremos confrontar como 

sendo de Estado ou de Governos.

O conceito de Estado Moderno é de pertinente discussão neste momento, tendo em 

vista que o legado do mesmo contextualiza as questões políticas mais atuais. Assim podemos 

concordar com Goff, quando ele afirma que:
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O Estado Moderno define o terreno onde podem ser travadas as lutas simbólicas 
entre os grupos – isto é, lutas onde a posição cerimonial visível é identificada com a 
posição social real, em que as distinções manifestadas são tidas por desigualdades 
essenciais do ser social (1988, p.222).

Neste sentido, há uma efetivação nas políticas públicas numa relação mais estreita 

entre  a  população  e  o  Estado,  seja  com suas  políticas  para  a  educação,  cultura  etc.  Em 

Chartier,  é  destacado  que  “examinar  as  condições  culturais  do  Estado  moderno  é,  para 

começar,  interrogar  os  laços  existentes  entre  seu  desenvolvimento  e  os  progressos  da 

alfabetização das populações”. (1988, p. 217).

Para Weber, a importância do Estado nacional fechado tencionou a consolidação do 

capitalismo ocidental  moderno,  que seria este baseado na classe burguesa nacional e suas 

instituições estatais:

A luta constante, em forma pacífica e bélica, entre Estados nacionais concorrentes 
pelo poder criou as maiores oportunidades para o moderno capitalismo ocidental. 
Cada  Estado  particular  tinha  que  concorrer  pelo  capital,  que  estava  livre  de 
estabelecer-se em qualquer lugar e lhe ditava as condições sob as quais o ajudaria a 
tornar-se poderoso. (WEBER, 1999, p.517).

Estado  Moderno  assim,  para  Weber,  está  intimamente  ligado  ao  fenômeno  do 

capitalismo moderno também, e nisto é possível observar que a preocupação dele estava em 

analisar a estrutura total que modela a burocracia estatal, e da maneira que as muitas facetas 

de poder no Estado, em sua justificação, têm no próprio modelo capitalista o paradigma para 

regência da sociedade.

Toda esta discussão implica um contexto político e, neste caminho, é que assumimos 

a ideia de Política, mediante a posição de Althuius (apud BOBBIO, 2010), quando nos diz 

que: “a política é a arte por meio da qual os homens se associam com o objetivo de instaurar, 

cultivar e conservar entre si a vida social”. (p. 64). 

Mediante a generalização dos conceitos assumidos acima, neste ínterim, decidimos 

que nossas análises estão no limite do que se pode denominar “política educacional”, com o 

foco no contexto da República Federativa do Brasil.

A política  educacional  se  referenda  como  elemento  integrante  do  conjunto  das 

políticas públicas sociais. Neste sentido, observar a ação do Estado, no que diz respeito ao 

contexto educacional, pode nos ajudar na elucidação das questões finais desta pesquisa.

De certa  maneira,  tem-se  nas  correntes  liberais  a  ideia  de  “sistema  político”  em 

detrimento  da  ideia  de  Estado,  e  isto  incorre  para  nós  em um problema,  primeiramente, 
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axiológico. Porque uma ação concreta de política pública, de caráter educacional, perde status 

de  efetivação,  na  medida  em  que  o  Estado  ideal,  absolutamente  soberano,  pode  ser 

notoriamente fantasioso. A relatividade da soberania estatal faz-nos avaliar que todas as ações 

que partem deste modo de organização social, são ações de validade efetivamente relativa, 

paliativa. Esta (des) valoração, se entendido o conceito de “sistema político”, se relativiza a 

priori, pois no bojo de um “sistema” ficam evidentes as relações de poder, os tensionamentos 

políticos e partidários, as pressões sociais etc., pulverizando-se a possibilidade de ações de 

natureza permanente, efetiva. Neste sentido, não há invalidação de início, porém a burocracia, 

mediante a multiplicidade de instâncias e de subsetores das estruturas administrativas estatais, 

termina por complicar a efetivação de ações, criando uma dicotomia entre institucionalização 

formal versus as culturas políticas.

É  importante  o  destaque  que  em  Filosófica  e  Política  Nietzsche  expressa  tais 

características dizendo que: 

[...]  os  homens  e  os  partidos  mudam  rápido  demais,  derrubam  uns  aos  outros 
montanha abaixo, de maneira selvagem demais, quando mal alcançaram o topo. A 
todas as medidas executadas por um governo falta a garantia de duração; as pessoas 
recuam ante empreendimentos que necessitariam décadas, séculos de crescimento 
tranquilo, para produzir frutos maduros. (NIETZSCHE, 2005, p.229).

A crítica quanto à permanência e efetividade de ações no contexto educacional, no 

bojo  da  estrutura  do  Estado,  caracteriza-se  pela  alternância  de  governos,  porta-vozes  de 

diversos grupos, característica inerente a uma República Federativa, que consolida assim um 

cenário democrático por meio de referendo popular.

Vale destacar que, no conjunto das políticas públicas, sociais, a Educação tem uma 

finalidade mais subjetiva e complexa, diferentemente da Assistência Social e da Saúde, por 

exemplo, que têm foco de atuação certamente mais objetivo e simples em suas finalidades. É 

difícil encontrar objeções por parte de críticos, quanto às políticas de vacinação, tendo em 

vista  o  cuidado  em  relação  ao  bem-estar  da  população  para  fortalecimento  da  defesa 

imunológica no combate a diversas viroses. Isto se resolve numa chamada pública simples, 

destinada à aplicação de vacinas. Concluída esta,  a realização de uma política de saúde é 

contemplada em micro ou macro escala. Recurso mais intervenção devem percorrer caminhos 

simplórios,  em  si  mesmos,  neste  exemplo.  Entretanto,  uma  ação  de  qualquer  ordem 

educacional, para o atendimento em qualquer modalidade de ensino, implica em si conflitos 

ideológicos, discordâncias políticas, bem como limitações de recursos humanos e financeiros 

em geral, na tentativa de se conseguir alcançar as suas finalidades.
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Acreditamos  que  no  esteio  da  educação  brasileira  hoje,  observando-se  o 

constitucional processo de regime de colaboração e descentralização do ensino, através da 

municipalização,  as  ações  que  nos  aparecem,  em sua  grande  maioria,  corroboram com a 

perspectiva de políticas de governos.  Cada grupo político,  após transição democrática,  ao 

assumir o comando do sistema de educação federal, estadual e/ou municipal, imprime em suas 

gestões  o  emaranhado  ideológico  que  o  caracteriza.  E  de  forma  despótica,  as  ações 

implementadas  por  grupos  antecessores,  na  maioria  dos  casos,  são sobrepostas  por  novas 

ações, com novos arranjos conceituais, novos financiamentos etc.

Nisto  percebemos  o  caráter  de  descontinuidade  de  ações  diversas  na  educação 

regular, fator que pode ser superável diante da implantação de políticas de Estado, avançando-

se estas em meio à inconstância das políticas propostas por governos. Um exemplo tácito 

disto  na política  educacional  atual  está  na  incoerência  do governo federal  brasileiro,  que 

lançou em 2007 um Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) sobrepondo ações do 

Plano Nacional da Educação (PNE) (2001-2011), constitucionalmente validado e implantado 

pelo Congresso Nacional (SAVIANI, 2009). 

Na perspectiva democrática de uma República Federativa, que é o caso do Brasil, 

Estado e Governos não são os únicos responsáveis pelas ações sociais. Há um processo de 

convencimento,  também constitucional,  para a participação-responsabilização da sociedade 

em geral.  Ou seja,  a  passagem de responsabilidade aos grupos sociais,  em detrimento da 

intervenção  plena  da  burocrática  máquina  estatal.  Este  fator  tenta  se  consolidar  com  a 

propaganda exaustiva através dos meios de comunicação, na forma de “apelo popular”.

No entendimento de Libâneo (2010) isto demonstra o 

descompromisso  do  Estado,  ao  descentralizar  ações  para  a  comunidade, 
desobrigando-se de manter políticas públicas, especialmente sociais, e repassando 
encargos  para  outras  instâncias  administrativas  institucionais,  porém  sem  poder 
decisório. (LIBÂNEO, p. 130).

 

De certa forma, até aqui, tecemos críticas sobre o que é proposto de dentro para 

dentro, no delineamento das políticas de um Estado “soberano”, com razoável aproximação à 

realidade  brasileira.  Contudo,  faz-se  necessária  breve  explanação  quanto  às  implicações 

globais que incidem sobre o Estado Nacional, em especial, sobre as que incidem no Brasil.

Para tal empreitada, de fato, não podemos escapar à crítica ao modelo global pós-

guerra  que  nos  cerca:  a  Globalização.  Esta  se  constitui  como uma ferramenta  do  grande 

capital  para  suprimir  ainda  mais  a  ideia  de  Estado  Nacional,  que  já  definhava,  se 
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liquidificando,  desde  a  modernidade  clássica  (BAUMAN,  2001;  HOBSBAEW,  2009; 

MAQUIAVEL, 1996).  Este fator corrobora com a análise e posição de Bobbio (2010), que 

identifica, em sua teoria, diversos contextos nos quais o tensionamento de “sistemas políticos” 

tenta suplantar a ideia de Estado.

No  bojo  do  século  XX,  mediante  a  reconstrução  de  várias  nações  pelo  mundo, 

consequências de duas grandes guerras mundiais, o capitalismo se instrumentalizou através do 

pano de fundo de uma aldeia global, delineando e consolidando o modelo neoliberal, por meio 

do apogeu do livre comércio, bem como (e nos interessa mais neste momento) através da 

criação  de  organismos  internacionais  de  regulação  monetária.  Estes  organismos  tinham 

intenção inicial de propor tal regulação através de acordo cambial, ambiental, fiscal, cultural 

etc., por meio não só de normatizações entre países, mas também de políticas de empréstimo-

descentralização de recursos às nações em recuperação no pós-guerra e países emergentes. 

Mediante este fator é que, no contexto econômico,  foram criados nos Estados Unidos em 

1944 dois órgãos reguladores das relações financeiras entre as nações: o Banco Mundial (BM) 

e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (HADDAD, 2008).

Tendo em vista um direcionamento com caráter economicista, BM e FMI outorgaram 

um suntuoso montante de empréstimos aos países em reconstrução do pós-guerra e aos países 

em desenvolvimento, como no caso do Brasil. Tais empréstimos, se tratando dos países em 

desenvolvimento, consolidaram-se não só com a descentralização de recursos, mas também 

mediante  uma cartilha de recomendações,  a qual os governos acolhidos pela  ajuda destes 

organismos deveriam seguir. Dentre muitas as sugestões: o enxugamento da máquina pública, 

o equilíbrio da inflação interna, aberturas dos mercados e a clara mercantilização das políticas 

sociais.

Na Bahia tivemos em destaque o caso específico do ‘Educar para Vencer’, programa 

educacional  do governo carlista  lançado em 1999,  o  qual  seguiu estas  cartilhas  de forma 

categórica,  implantando  no  Estado  o  ideário  de  gestão  educacional  para  a  qualidade, 

informatização  das  redes  de  ensino,  porém  mantendo  a  precarização  das  carreiras  dos 

profissionais da educação.

O discurso da qualidade em âmbito nacional se desdobrou fortemente no governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), entretanto, contraditoriamente, houve o 

sucateamento das universidades públicas e a privatização do ensino superior como grande 

imperativo  daquela  gestão.  Todo  este  quadro  seguiu-se  de  uma  premissa  economicista, 

mediante esta interface neoliberal enxertada nas políticas educacionais do Brasil. 
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O sucateamento da educação pública, mediante o esvaziamento do papel do Estado é 

delineamento básico destes organizamos internacionais, e isto se dá por causa da 

prevalência da lógica financeira sobre a lógica social e educacional e a falácia de 
políticas  que  declaram o  objetivo  de  elevação  da  qualidade  de  ensino  enquanto 
implementam   a  redução  dos  gastos  públicos  para  a  educação  e  a  se  mantém 
indiferentes à carreira e ao salário do magistério. (TOMASSI; WARDE; HADDAD, 
2007 apud HADDAD, 2008, p. 10).

Observando-se o quadro atual, nos parece que tal lógica não foi superada, mesmo 

com os governos popular-democráticos dos últimos anos. O que nos permite inferir que, para 

além de um julgamento sobre possíveis vícios e virtudes, nas ações em políticas educacionais, 

o sistema educacional vigente está intrinsecamente atrelado a uma lógica global, até mesmo 

quando  observamos  o  sistema  de  avaliação  do  mesmo  que  segue  as  regras  do  padrão 

avaliativo internacional. SAEB, IDEB, SINAES, ENADE etc. possuem, no seu escopo, toda a 

base  referencial  de  premissas  globais  do  PISA:  educação  de  sucesso,  sob  parâmetros 

universalistas da globalização, e não as singularidades da realidade brasileira.

O Estado brasileiro é o cenário no qual estamos analisando uma política educacional. 

A implantação de um Plano de ações em educação, que é o PAR, imbui-se de um desafio 

proposto a todos os entes federados do poder público, bem como indica o envolvimento da 

sociedade civil organizada. O Estado da Bahia, na condição de ente federado brasileiro, nos 

ocorre  como  um  pertinente  elemento  em  nossas  investigações,  na  observância  do 

desdobramento desta política nacional em âmbito local. 

No conjunto destas análises, os arranjos locais nos surgem como um referente, pois 

no bojo das discussões sobre as prerrogativas do Estado, há ainda certo distanciamento quanto 

ao papel da gestão territorial das políticas públicas, tendo em vista que nos últimos anos uma 

geografia  política  indica  um novo  olhar  sobre  o  contexto  da  territorialidade,  no  seio  da 

sociedade. 
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5 O PAR E A CONSOLIDAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO

Neste capítulo,  faz-se necessária  uma exploração sobre o conceito  de Regime de 

Colaboração na educação, para podermos então assegurar, com razoável plausibilidade, uma 

análise sobre a implantação do PAR no Estado da Bahia.  Destarte,  uma visão geral  deste 

conceito, por meio do exposto nos textos legais, pode nos dar robustez a este estudo.

Nestas primeiras linhas, teceremos algumas reflexões, tendo como ponto de partida o 

documento do PDE, disponibilizado pelo MEC a todos os entes federados e sociedade civil 

organizada.  Em destaque, uma definição que o documento traz, no seguinte teor:

Regime  de  colaboração  significa  compartilhar  competências  políticas,  técnicas  e 
financeiras  para a  execução  de  programas de manutenção  e  desenvolvimento da 
educação,  de  forma  a  concertar  a  atuação  dos  entes  federados  sem ferir-lhes  a 
autonomia. (BRASIL, 2007, p. 13).

Este fragmento, exposto acima, denota uma ideia de “divisão de tarefas”, às quais 

entendemos que diz respeito a todos os níveis educacionais: educação básica e superior; bem 

como às modalidades específicas: Educação Especial, Educação Profissional, EJA, Educação 

a Distância etc. De forma subliminar, há a pressuposição de um fortalecimento maior à CF, na 

qual expõe que a União tem,

Em matéria  educacional,  função  redistribuitiva  e  supletiva,  de  forma  a  garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante  assistência  técnica  e  financeira  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos 
municípios. (BRASIL, 1988, art. 211, § 1º).

Do ponto de vista  histórico,  o  exposto na CF de 1988 e na LDBEN 9394/1996, 

quanto a um processo de regime de colaboração, se teve uma grande conquista. No entanto, já 

havia sementes germinadas em outros movimentos político-educacionais que provocaram a 

necessidade de colaboração entre  os “sistemas de ensino”.  Assim,  na história  educacional 

brasileira, houve uma tentativa de se criar o “ensino livre” e “escolas de primeiras letras”, 

como já vimos em capítulos anteriores, pois não havia, até o final de século XIX, nenhuma 

proposta legal que regimentasse sobre um sistema de educação articulado e integrado. 

A ideia  de  descentralização  já  era  contemplada  por  atos  normativos,  como  por 

exemplo,  o  Ato  Adicional  de  1834,  que  deixou  a  cargo  das  Assembleias  Provinciais  a 

responsabilidade de legislar sobre a “instrução pública”. Então, com toda a precariedade das 

províncias naquele período, deixar o ensino primário sob suas responsabilidades, parece ter 
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sido um ato de desoneração educacional por parte do poder central, lançando a fortuna toda à 

demanda de ensino para estes entes fragilizados (LIBÂNEO, 2010).

Como o exposto em capítulo subsequente, na chegada do século XX, Anísio Teixeira 

encabeçou um movimento de construção, junto com outros educadores republicanos, para a 

criação de um sistema de organização educacional. O Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932), assim como ficou grafado na história do país, denunciou toda a desarticulação e 

fragmentação do ensino, que não corroborava com um projeto de nação. Descentralizar sem 

articular e integrar as ações tornaram as políticas da República um mosaico de atividades 

isoladas e sem direcionamento.

Nesta reflexão, ressaltamos que para nós só faz sentido a discussão do PAR como 

consolidador do Regime de Colaboração para além da premissa legal da Constituição Federal, 

tendo em vista também a importância do fator histórico da descentralização. O movimento 

colaborativo que nos interessa é este que permeia as tentativas de organização da educação 

brasileira,  mediante  o modo federativo cooperativo que pressupõe o Estado de direito  no 

Brasil. Neste caminho, podemos afirmar que o federalismo cooperativo brasileiro é legado do 

modelo constitucional germânico-inglês (anglo-saxão).  A diferenciação com o mesmo está 

justamente na célula municipal, que aparece no escopo da nossa Constituição. Por configurar-

se  em três  esferas  administrativas  (mais  o  Distrito  Federal),  o  Estado brasileiro  necessita 

assim de cooperação voluntária e tomadas de decisões em consenso, na medida em que as 

relações  entre  União,  Estados  e  Municípios  deverão  caminhar  para  objetivos  comuns,  de 

forma solidária e compartilhada.

A busca de fins consensuais, para integração de unidades territoriais autônomas, é o 

sentido do federalismo cooperativo constituído aqui. Estados e Municípios, que são recortes 

territoriais político-administrativos, necessitam de autonomia para desenvolvimento de suas 

políticas locais, e esse processo não ocorre à revelia de um poder central, já que o mesmo é 

instituído e legitimado constitucionalmente.

Dito  isto,  retornamos  à  questão  inicial,  procurando  entender  como o  Regime  de 

Colaboração  se  define  mediante  esta  configuração  político-administrativa  do  Estado 

Brasileiro,  pois  as implicações do mesmo recaem em estratégias de consolidação como o 

PAR. Evidente que a investigação transite de forma mais acentuada pela análise do conceito 

nos  documentos  oficiais,  porém  nossas  reflexões  pautam-se,  também,  na  liquidez  deste 

conceito encontrado em outras pesquisas.
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Na primeira citação acima, exposta neste capítulo, se observarmos, na definição do 

seu papel, o Ministério da Educação (MEC), órgão majoritário da Educação, define-se como 

regente  que normatiza e “concerta” ações junto aos entes  federados (BRASIL,  2008).  No 

entanto,  parece  que  a  ideia  inicial  do  fragmento,  de  compartilhamento  de  competências 

(políticas,  técnicas  e  financeiras)  não  se  faz  complementar  a  ideia  de  “concerto”. 

Analogamente,  podemos  dizer  que  uma  boa  ópera  não  pode  ser  bem  executada  com 

instrumentos desafinados, pois mesmo com o esforço de um bom regente à frente do concerto 

não se obteria êxito na execução.

Nos  estudos  de  Teixeira  (2009),  membro  de  nossa  de  linha  de  pesquisa  e  ex- 

superintendente  da  Educação  Básica  da  SEC,  hoje  presidente  do  Conselho  Estadual  de 

Educação, há uma abordagem, em sua dissertação, sobre o Regime de Colaboração, na qual a 

mesma  ressalta  que  a  legislação  vigente  (a  regência  legal  da  União)  desconsidera  os 

tensionamentos  políticos que  permeiam as  práticas  de  estados  e  municípios.  Há conflitos 

político-partidários evidentes nas diversas instâncias dos governos. Assim, refletimos: Como é 

possível  “concertar”  a  quem não se afina com os direcionamentos da regência? Será que 

normatizações,  assistências  técnicas  e/ou  financeiras  são  suficientes  para  alinhar  ações 

colaborativa e consensualmente entre entes federados em conflito? Em geral, estas questões 

indicam certa sutileza no trato com a implantação de programas e planos, como é o caso do 

Plano de Ação Articulada (PAR).

São questões que nos inquietam, e que mais adiante ganharão maior sustentação, 

mediante o exemplo dos programas disponibilizados pelo MEC, bem como, através da análise 

inicial  do papel do Estado da Bahia no acompanhamento dos 417 municípios baianos no 

Monitoramento do PAR.

Há um pacto federativo estabelecido, isto é inquestionável, até pelos diversos termos 

de  cooperação  técnica  assinados  entre  União,  Estados  e  Municípios,  bem  como  por 

deliberação da CF de 1988. Contudo, um pacto de gestão urge, pois as ações educacionais 

ainda são executadas nos Estados e Municípios de forma precária. Toda orquestra tem o seu 

maestro-regente à sua frente, não só como guia, mas como exemplo de competência. 

Este destaque é importante, pois toda política educacional do país ocorre no chão dos 

municípios; contudo, nem toda ação é de responsabilidade do município, a partir da análise da 

divisão  dos  níveis  educacionais  que  compõe  o  PNE e  LDBEN  temos  uma  noção  disto. 

Exemplo: se as Universidades públicas federais ou estaduais, que são geridas pela União e 

Estados,  têm atuação híbrida  num determinado território,  como poderá  o município  (sem 

articulação com a comunidade, desconsiderando as peculiaridades regionais e a rede escolar 



92

básica) afinar-se com a regência de tais instituições diretamente ligadas ao Ministério ou ao 

Estado? As Universidades são as maiores representações do ponto de vista do conhecimento 

formal que um município e/ou território pode ter em seu solo, ou seja, o que o Ministério tem 

a oferecer tem que ser do tamanho das possibilidades de gestão dos demais entes federados, 

bem como, o quinhão que lhe cabe deve ser paradigma diante dos demais parceiros. Desse 

modo, o pacto não pode ir além do pactuado do ponto de vista do exigido, deve ir além, 

olhando-se o prisma das demandas territoriais e suas singularidades.

Não é possível uma estrutura pública de educação colocar sob sua gestão algo que 

não seja exequível. Quiçá seja possível com o PAR a ideia de um diagnóstico situacional, para 

que os municípios norteiem as  suas ações  e  tenham experiências  exitosas,  não pelo fator 

prático, de ações educacionais elaboradas através de diagnósticos realizados, mas, talvez, pelo 

exercício  de  preenchimento  de  formulários  preestabelecidos,  contendo  indicadores  de 

avaliação esboçados por órgão centrais.

Percebemos,  com estas reflexões,  que as  questões macro que envolvem todos  os 

arranjos, implicados em muitos  tensionamentos na implementação de um regime efetivo de 

colaboração, terminam por distanciar as gestões locais da busca pela melhoria real de suas 

redes.  São  novos  desafios  postos  aos  gestores  locais,  pessoas  indicadas  por  meio  de 

apadrinhamentos político-partidários, e que para entender como funciona a máquina pública 

concentram energias diante da União, terminando por deixar à revelia a rede com os seus 

vícios.

Há uma grande sofisticação nos processos de gestão e que se distanciam das práticas 

de gestores municipais, diretores e comunidade escolar. Em nossas caminhadas, como técnico 

do MEC/SEC, percebemos entraves na compreensão de como as coisas se configuram do 

ponto  de  vista  do  planejamento,  execução,  acompanhamento,  monitoramento  etc.  São 

conceitos  e  instrumentos  de  gestão  estratégica  em  educação,  consolidados  pelo  MEC, 

UNDIME, CONAE, CONSED e outras instituições de fomento educacional, contudo estes 

conceitos e instrumentos estão nas mãos de quem apenas ainda goza das primícias de uma 

legítima emancipação político-administrativa (LUCK, 2000).

Novamente nos vemos diante do “concerto” no qual a orquestra ainda está a aprender 

os  primeiros  acordes  e  não  tem  clara  convicção  do  que  significa  a  “batuta  do  maestro 

regente”.  No  extremo  da  consolidação  das  políticas:  a  escola,  sendo  a  menor  unidade 

executora de toda esta estrutura de ensino do país. Diante das decisões macro, ela procura se 

ajeitar, se metamorfoseando a cada termo de cooperação assinado entre União, Estado e/ou 
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Município. Mas qual seria o real sentido da mesma neste contexto de regime de colaboração? 

Onde se encaixaria dentro deste pacto federativo? 

Para Verza,

A escola existe  para  a  sociedade  e não apenas  para  a  realização  profissional  do 
coletivo de professores e funcionários da mesma. Os cidadãos organizados têm o 
direito de pensar a dinâmica, projeto político pedagógico da escola que pretendem. 
Sua exclusão no debate, muitas vezes fundada em preconceitos os mais variados, 
não passa de golpe autoritário, de quem se posiciona como se dono fosse da escola, 
ou vê no poder uma mercadoria da qual se apropria. (2000, p.183).

Neste caminho, quando contemplamos a configuração do Regime de Colaboração em 

educação, percebemos que não há clareza de como se dará a sua implementação. O PAR surge 

como uma possibilidade de superação deste obscurecimento. Mas há ainda um insuficiente 

alinhamento que, de fato, seja validado em todos os territórios do país, até mesmo pelo caráter 

vertical das premissas legais. Assim, compreendemos como Abicalil (2002, p.256) que “num 

quadro destes, os princípios proclamados pela Constituição ficam sumariamente relativizados 

ao sabor do entendimento político dos governos de turno em cada unidade federada”.

Do ponto de vista institucional, percebemos que o próprio conceito de Regime de 

Colaboração em educação tem extrapolado as  esferas  administrativas  majoritárias  com as 

quais o Pacto Federativo deveria ser efetivado. A relação de natureza monetária entre FNDE e 

Caixa  Escolar  é  uma prova  disto  e  sobre  as  unidades  executoras  escolares  vem recaindo 

grande parte do aporte de recursos provenientes dos Programas do PDE, possibilitando assim 

uma maior  autonomia  dos  seus  dirigentes.  Entretanto,  esta  possível  desfiliação,  junto aos 

órgãos  centrais  de  gestão,  pode  trazer  consequências  diversas,  tendo  em  vista  o 

enfraquecimento dos laços entre órgãos centrais e subunidades.

Uma evidência disto está na própria regulamentação do Caixa Escolar. As unidades 

escolares, com posse de recursos para execução direta, podem, à revelia dos órgãos centrais, 

adquirirem  bens  móveis  diversos,  mediante  necessidade  e  em  observância  à  lógica  de 

responsabilidade fiscal. Contudo, tais unidades são obrigadas a fazerem processo de doação 

destes bens, através de termo para o órgão central de educação. Isto denota que tal natureza de 

autonomia  estrangula  e  desmembra,  parcialmente,  a  relação  das  Prefeituras/SME com as 

unidades escolares, a ponto de tornar a aquisição de um bem público privado em uma unidade 

executora do próprio conjunto estrutural, o que nos permite inferir que tal fenômeno denota o 

apogeu das premissas neoliberais que subordinam os países em desenvolvimento, sustentando 

uma  ideologia  de  esvaziamento  do  papel  do  Estado,  reforçando  as  relações  comerciais 
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independentes e, por fim, induzindo o desmembramento de instituições que medeiem políticas 

públicas. (AZEVEDO 2004; HADDAD, 2008; LIBÂNEO, 2010).

No processo de implantação e implementação do PAR, estes elementos que estamos 

analisando aparecem aglomerados num mesmo escopo, pois o diagnóstico realizado para a 

sua construção implica toda a realidade da rede de ensino de um determinado município. É 

neste caminho que o Plano aparece como um possível agregador, minorando este sentido de 

fragmentação que sempre ocorre nas ações-fim. De certo modo, a implantação do PAR e sua 

validação busca ressignificar o Regime de Colaboração em educação.

5.1  O PAR E OS PROGRAMAS DO PDE: ARRANJOS COOPERATIVOS OU ABISMO 
DE DESCONTINUIDADE?

A relação umbilical entre o MEC/FNDE, os Estados e os Municípios, pode-se dizer 

que se consolida com a assinatura de termos de cooperação técnica, termos de compromisso 

e/ou convênios, em processos de adesão, realizada pelos governos locais e diversos programas 

disponibilizados através do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). É na estrutura do 

PAR que esta disponibilização aparece de forma concreta, na mediada em que no escopo do 

Plano se assentam as demandas a serem efetivadas.

Primeiramente,  ressaltamos  que  é  variado  o  elenco,  desde  a  implantação  do 

PDE/PAR, de Programas lançados pelo MEC. Já citamos alguns, em capítulos anteriores, mas 

de modo mais preciso tentaremos elencar, no quadro abaixo, os Programas mais significativos 

ao nosso trabalho, seguidos de uma breve caracterização.

QUADRO ESQUEMÁTICO 5 – Programas do MEC disponibilizados aos Municípios

PROGRAMA CARACTERIZAÇÃO
Interveniência 

do Estado
Natureza da 
Assistência

Sim Não Técnica Financeira

Programa de 
Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE

Tem  por  finalidade  prestar  assistência 
financeira, em caráter suplementar, às escolas 
públicas  da  educação  básica  das  redes 
estaduais, municipais e do Distrito Federal  e 
às  escolas  privadas  de  educação  especial, 
mantidas por entidades sem fins lucrativos.

X X

Plano Nacional de 
Alimentação 

Escolar – PNAE

Tem  como  objetivo  garantir  a  alimentação 
escolar dos alunos de toda a educação básica, 
matriculados  em  escolas  públicas  e 
filantrópicas conveniadas.

X X

Programa Nacional 
do Transporte 

Escolar – PNATE

Tem  por  objetivo  garantir  o  acesso  e  a 
permanência  nos  estabelecimentos  escolares 
dos  alunos  do  ensino  fundamental  público, 
residentes  em  área  rural  e  que  utilizem 

X X
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transporte escolar.

Programa Brasil 
Alfabetizado – 

PBA

Tem por finalidade a alfabetização de Jovens a 
partir de 15 anos, Adultos e Idosos. X X X

Programa Nacional 
do Livro Didático – 

PNLD

Tem  como  objetivo  subsidiar  o  trabalho 
pedagógico  dos  professores  por  meio  da 
distribuição  de  coleções  de  livros  didáticos 
aos alunos da educação básica.

X X

Plataforma Freire – 
PARFOR

Tem por finalidade a formação de professores 
da  educação  básica,  no  exercício  do 
magistério, nas instituições públicas de ensino 
superior.

X X

PROGRAMA CARACTERIZAÇÃO
Interveniência 

do Estado
Natureza da 
Assistência

Sim Não Técnica Financeira

Programa Nacional 
de Tecnologia 
Educacional – 

PROINFO

Tem  como  objetivo  promover  o  uso 
pedagógico da informática na rede pública de 
educação  básica,  levando,  às  escolas, 
computadores,  recursos  digitais  e  conteúdos 
educacionais.

X X

Programa Mais 
Educação

Tem  como  finalidade  assegurar  aulas  de 
reforço no contraturno escolar. X X X

Fonte: FNDE

Tendo em vista uma explanação suficiente, de forma sucinta, teceremos críticas neste 

tópico,  sobre  o  olhar  quanto  ao  Regime  de  Colaboração  que  existe  na 

implantação/implementação do PAR, um possível caminho de consolidação. Especificamente 

focalizaremos alguns Programas e, enfim, faremos um mergulho um pouco mais aprofundado 

sobre o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), delimitando a análise do mesmo no quadro da 

Bahia,  rebatizado  pela  política  governamental  do  Estado  como  Programa  Todos  Pela 

Alfabetização (TOPA). 

É perceptível, ao observarmos a política educacional brasileira, nos últimos 10 anos, 

que a mesma caracteriza-se por conjuntos de ações. Notório, no breve histórico apresentado 

em capítulos anteriores, que este fator parece ser comum no contexto educacional de várias 

épocas  e  perfis  conjunturais,  principalmente  quanto  ao  prisma  da  descentralização  e 

municipalização do ensino. O ordenamento destas ações, articulação, validade e avaliação, 

sempre surgem como passíveis de análises e críticas.

O PDE é o grande marco em educação da primeira década do novo milênio. Embora 

muitas  críticas  ao  mesmo,  ele  se  constitui  como  uma  tentativa  de  renovação  do  modus 

operandi das  ações  educacionais  no  bojo  da  estrutura  educacional  brasileira.  Em  certa 

medida,  a  política  governamental  deste  contexto  é  fruto  de  uma  maior  participação  de 
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movimentos populares, possível através da ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) em 

2002, derrotando a extrema direita, conservadora.

Desde o seu lançamento em 2007, o PDE sofre com muitas críticas quanto às ações 

propostas, principalmente devido a sua evidente sobreposição ao Plano Nacional de Educação 

(SAVIANI, 2009). Embora não vislumbre esta pesquisa, mas cabe ressaltar que nos parece 

descabida a ideia de dois planos de ações, com objetivos e metas, serem o escopo de uma 

mesma política educacional. Mais intrigante ainda é a desarticulação dos mesmos em quase 

todas  as  ações.  Pela  CF e LDBEN 9.394/96,  a  constitucionalidade do PNE é legitimada. 

Contudo,  o  PDE  parece  tentar,  em  certa  medida,  ser  supletivo,  porém  sem  nenhuma 

articulação clara com o PNE. 

Na crítica de Saviani (2009), se o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-

2010)  retirasse  os  vetos  do  PNE,  promulgado na  gestão  anterior  do  Presidente  Fernando 

Henrique Cardoso, já teríamos, enfim, a garantia de importantes avanços. Porque tais vetos 

limitaram  o  PNE  justamente  nos  quesitos  referentes  ao  financiamento  de  suas  ações, 

considerando que o teor crítico, razoavelmente audacioso do PNE 2001-2011, teve na base de 

sua construção os movimentos sociais e partidários da esquerda brasileira no final da década 

de 90, influenciando o escopo do projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. 

O  Fundo  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (FUNDEB),  decretado  na 

segunda metade desta mesma década, passa a ser a base pela qual a sustentabilidade ao aporte 

do financiamento da educação se dará. Este é observado por diversos educadores como um 

elemento  incontestável  de  suplementação  à  política  educacional.  A  ampliação  do 

financiamento,  que  apenas  subsidiava  o  ensino  fundamental,  passou a  cobrir  a  Educação 

Básica como um todo. Esta é uma conquista importante desta nova conjuntura e, de certa 

forma, desmonta,  em parte, uma contradição do neoliberalismo emergente, que indica aos 

países de terceiro mundo a intervenção do Estado apenas no ensino fundamental (AZEVEDO, 

2004).

Neste caminho, os Programas do PDE que nos interessa analisar são frutos desta 

nova conjuntura no país; são disponibilizados aos municípios e unidades escolares por meio 

deste e para este fim de desenvolvimento educacional, preenchendo o corpo do PAR de cada 

ente federado. 
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Em suma, podemos concordar com Saviani sobre o PDE, quando ele esclarece:

Trata-se,  com efeito,  de  ações  que  cobrem todas  as  áreas  de  atuação  do  MEC, 
abrangendo os  níveis  e  modalidades  de  ensino,  além de  medidas  de  apoio  e  de 
infraestrutura. As ações apresentadas como integrantes do PDE aparecem no site do 
MEC de forma individualizada, encontrando-se justapostas, sem nenhum critério de 
agrupamento. (SAVIANI, 2009).

Como percebemos, de acordo com a referência do autor, as muitas ações não seguem 

uma  coordenação  ou  coordenações,  tampouco  articulações.  Mediante  diagnósticos 

generalistas, o Plano foi elaborado e lançando, quiçá até mediante a necessidade de um apelo 

midiático,  em vista do decadente quadro da educação no país, evidenciado nas avaliações 

internas  e  externas.  No entanto,  o  lançamento  do  mesmo não se  limitou  apenas  a  ações 

inerentes  às  modalidades  de  ensino  de  responsabilidade  do  Governo  Federal;  o  PDE foi 

lançando para a adesão e implementação de todos os estados, Distrito Federal e municípios da 

federação,  numa  chamada  nacional:  Convite/adesão  a  todos  os  estados  e  municípios  a 

assumirem este compromisso e suas metas.

É interessante notar que o decreto 6.094, de 2007, ao mesmo tempo em que lança o 

PDE, indica também a construção do PAR, que tenta, no seu escopo, assegurar a organização 

de metas a serem efetivadas, ou seja, no Plano parece que algumas ações recebem um sentido 

de ser,  principalmente por serem frutos de um diagnóstico local,  porém, ainda assim, são 

ações  e  metas  postas  de  forma  fragmentada  na  estrutura  deste  Plano.A  partir  daqui 

analisaremos alguns programas do PDE, principalmente os descritos nos relatórios de ações 

do PAR, disponíveis em portal de transparência do MEC. Destacamos assim: 

a) Programas de Incentivo à Leitura. São elaborados sem correlação direta com as 

práticas  de  leitura  locais.  Em muitos  povoados,  distritos  e  vilarejos  do  interior  baiano  a 

literatura  de  cordel,  bem  como  as  cantigas  tradicionais  estão  apenas  na  memória  das 

comunidades,  sem  registro  bibliográfico.  Os  livros  disponibilizados  às  professoras  e 

professores,  através  do  MEC/PNLD,  ainda  traduzem  realidades  sulistas,  aquém  de  suas 

expectativas regionais. Assim, a comunidade escolar fica instrumentalizada de forma precária, 

pelo não sentido dos verbetes e ilustrações dos materiais que chegam. É bom esclarecermos 

que o livro didático é contrapartida do Ministério da Educação, através do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). A escolha do livro, para ser utilizado bianualmente, como propõe 

o Programa, é feita por eleição da comunidade escolar, por meio de seleção de exemplares já 

pré-indicados, disponíveis para escolha em catálogos do MEC, enquanto que outros materiais 
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de apoio que chegam às escolas, o MEC, pelo próprio Censo Escolar, encaminha sem critérios 

claros de reais necessidades. 

b) Programas de Formação Inicial e Continuada de Professoras e Professores. 

No caso  específico  do  programa Plataforma Freire  (PARFOR),  não há  uma consideração 

quanto à  função e abrangência  das Universidades Públicas,  parceiras fundamentais  para a 

efetivação deste programa de formação docente. Ressaltando que o nosso limite é o território 

baiano, entendemos como entrave uma formação em serviço, na qual docentes leigos tenham 

que se deslocar mais de cinco horas dos seus municípios de origem, ficando ausentes três a 

quatros  dias  de  suas  redes  de  ensino.  O  esvaziamento  das  redes  fragmenta  o  processo 

pedagógico,  as  turmas  realizam trabalhos  em grupo  ou  aulas  coletivas  (enturmadas)  e  a 

mediação  é  realizada  por  equipes  de  gestão  escolar  ou,  como  em  muitos  casos,  com 

professoras(es) substitutas(os). 

A verticalidade desta ação do governo federal é preocupante, talvez até mais do que 

os índices encontrados no diagnóstico de 2007, do PAR, quanto à quantidade de professores 

leigos atuando em salas de aulas regulares nos municípios baianos. A adesão em massa dos 

municípios seguiu-se de um apelo midiático, para uma ação de suma importância, porém o 

formato  da  mesma  foge  à  realidade  de  muitas  redes,  principalmente  em localidades  que 

apenas dispõem de extensão universitária a mais de 300 km de distância, como é o caso do 

município de Buritirama, visitado por nós no território do Velho Chico, que pelo diagnóstico 

do PAR de 2007 recebeu o direito à formação de professores no campus IX da UNEB de 

Barreiras. 

c)  Programas de Escola em Tempo Integral/contraturno4.  Destacamos o  Mais  

Educação, programa que nasce com o subsídio técnico e financeiro por parte do MEC aos 

Estados e Municípios. Podemos dizer, em geral, que tem uma boa intencionalidade em sua 

idealização,  até porque,  desde Anísio Teixeira,  não havíamos ainda conseguido consolidar 

uma  perspectiva  de  escola  em  tempo  integral,  que  o  mesmo,  de  forma  pioneira,  havia 

experimentado parcialmente com a criação da Escola Parque. Contudo, observamos em sua 

implantação, que o programa necessitará de um grande esforço de (re)ordenamento das redes 

4

4

 Há uma considerável diferenciação entre Escola em Tempo Integral e atividades escolares 
no  Contraturno.   Recorrendo ao exemplo da Escola  Parque,  a mesma se configura como 
Escola de Tempo Integral, por conter em seu currículo uma proposta pedagógica plena, sem 
fragmentação em turnos. Neste sentido a estrutura da mesma favorece tal característica. Em 
contraponto, o exemplo do Programa Mais Educação, e outros como o Segundo Tempo (do 
Ministério dos Esportes), se configuram como ações em turno oposto às aulas regulares dos 
alunos. Não há uma vinculação direta com o PPP das unidades escolares, vale ressaltar. 
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que não possuem espaços disponíveis para as atividades no contraturno. De certa maneira, os 

apelos às famílias,  por parte  das autoridades,  aqueceram os períodos de matrículas.  Nisto 

também, a vinculação de programas de assistência social, como o “Bolsa Família”, fizeram 

aumentar consideravelmente o número de alunos matriculados e frequentes em salas de aulas, 

tanto no turno matutino quanto vespertino, nos últimos 10 anos.

Um  entrave  geral  à  adesão  de  programas  propostos  pelo  PDE/MEC,  podemos 

destacar que está na falta de mão-de-obra especializada para elaboração dos planos que são 

solicitados  na  cooperação  técnica.  O  demonstrativo  de  capacidade  técnico-estrutural  ou 

técnico-pedagógica  é  pré-requisito  para  a  disponibilização,  por  parte  do  MEC/FNDE,  de 

vários Programas do PDE. Um exemplo que requer a necessária capacidade técnico-estrutural 

é  o  Proinfo;  o  município  interessado em receber  computadores,  notebook e  suporte  para 

acesso à rede mundial de computadores tem que disponibilizar pessoal técnico para cursos 

indicados e mediados pelo MEC, bem como organizar a estrutura física de laboratórios de 

informática que receberá o suporte tecnológico. Neste sentido, até a planta baixa do prédio é 

solicitada  pelo  MEC.  Trata-se  de  uma  ação  colaborativa  que  não  envolve  assistência 

financeira,  somente  assistência  técnica,  e  a  prioridade  do Proinfo  está  na  implantação  de 

laboratórios  de  informática  nas  zonas  rurais,  justamente  pela  carência  de  docentes  em 

determinadas localidades, possibilitando com isso um processo de educação a distância nos 

ensinos fundamental e médio.

Outra  ação  de  suma relevância  na  relação  MEC –  SEE e/ou  MEC –  SME é  a 

construção  do  Plano  Plurianual  de  Alfabetização  (PPAlfa).  Este  se  faz  necessário  para  a 

adesão ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA). A nosso ver, as ações por parte dos governos 

contra o analfabetismo no Brasil é uma provocação muito mais externa do que interna. A 

UNESCO  emite  relatórios  anuais  deste  quadro  do  país  indicando  ações  de  combate  e 

ampliação de metas (UNESCO, 2007-2009). Assim, em 2007, junto com o decreto do PDE-

PAR, o MEC apresentou o Programa Brasil  Alfabetizado (PBA), reorganizado através  do 

decreto 6.093, de 24 de Abril deste mesmo ano.

Esta  reorganização  modificou  de  forma  crucial  o  processo  de  Regime  de 

Colaboração que constituía o programa até então. O mesmo era aberto à adesão de ONGs, 

Sindicatos,  Institutos,  Instituições  Religiosas  etc.  Até mesmo pessoas físicas  da sociedade 

civil organizada recebiam os valores do programa por intermédio do quantitativo de alunos 

que  cadastravam.  Entretanto,  devido  à  grande  quantidade  de  fraudes,  turmas  fantasmas, 

desvios  de  recursos,  evasão  etc.  terminou-se  por  inviabilizar-se,  passando  por  cuidadoso 

processo de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Por meio destas 
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novas resoluções, apenas entes federados ficaram aptos à adesão e execução do Programa. 

Neste sentido, houve um esforço de implementação do Regime de Colaboração entre a União, 

Estados e os Municípios para adesão e assinatura de termo de compromisso e cooperação 

técnica, visando efetivar a ação alfabetizadora de forma conjunta, prevendo a utilização de 

todo o aparato estrutural das redes públicas de ensino.

Na Bahia, com a chegada da gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2007, 

uma das ações prioritárias foi justamente a de alfabetizar jovens, adultos e idosos, com a meta 

de erradicação do analfabetismo em oito anos (BAHIA, 2007). Para este feito, o aporte de 

recursos  já  pré-existente  no  MEC/FNDE/PBA daria  sustentação  à  meta  audaciosa  que 

pretendia  o  governo  estadual.  É  neste  contexto  que  surge  o  Programa  Todos  Pela 

Alfabetização (TOPA).

Contemplando  esta  proposta,  nos  deparamos  com  um  processo  de  regime 

colaborativo  que  se  transmutou,  perdendo  a  sua  característica  inicial  proposta  pelo 

MEC/FNDE/PBA através de decreto e resoluções anuais lançados. Esta transmutação se deu 

por causa da mobilização do Estado da Bahia, na convocação de municípios a fazerem uma 

adesão  direta  ao  programa  do  Estado,  isentando-os  de  uma  relação  direta  com  o 

MEC/FNDE/PBA. Também foi ação estatal  a convocação de entidades da sociedade civil 

organizada  a  fazerem  uma  adesão  ao  Programa,  por  meio  das  Diretorias  Regionais  de 

Educação (DIREC), isto implicou, e ainda implica, a execução de ações sem um planejamento 

direto  e  sem  uma  prestação  de  contas  corresponsabilizada  por  parte  dos  municípios  e 

entidades. 

O Plano Plurianual de Alfabetização (PPAlfa),  neste caso, universaliza-se, sendo um 

Plano  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  da  Bahia  (SEC).  Nele,  os  municípios  que 

aderissem ao programa ficariam sem a obrigatoriedade de sua elaboração. Entendemos, como 

Luckesi,  que  “os  que  planejam,  devem ser  os  mesmos  que  executam e  os  mesmos  que 

avaliam”  (1983,  p.  31).  Este  princípio  exposto  pelo  autor  sempre  foi  um  ponto  de 

estrangulamento  nas  políticas  educacionais  brasileiras  e  nas  ações  educativas,  pois 

observamos que o caráter de verticalização das políticas desmonta e enfraquece a ideia de 

participação e colaboração, esvaziando o sentido das práticas. Neste caso do TOPA, isto é 

muito evidente. Embora nobre a causa, a forma de implantação na Bahia possivelmente trará 

sérios danos, por causa do imbróglio no método de “colaboração” utilizado.

Ao  observarmos  o  PAR,  um  de  seus  indicadores  de  avaliação  busca  aferir  dos 

municípios um diagnóstico de “memória das redes de ensino”, dado que, na avaliação do PAR 

de 2007, atingia quase todos os municípios com uma pontuação negativa, ou seja, as ações 
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efetivadas ou não, em cada rede municipal, no decorrer dos anos, não tinham nenhum registro 

escrito guardado, nem mesmo planos, portifólios etc. De certa forma, a disponibilização de 

instrumentos  para  estruturas  de  planejamento  chegou  aos  estados  e  municípios  como 

ferramentas de gestão, na qual diagnósticos de resultados podem ser impressos e publicitados, 

principalmente se  for  uma ferramenta  tecnológica,  que agregue,  trate  e  cruze  dados.  Isso 

porque embora seja uma prática absurda em tempos democráticos, ainda se “começam do 

zero” vários trabalhos de gestores, que assumem pastas em secretarias de governos, depois de 

acirrados pleitos eleitorais.

Por seu turno, percebemos que os municípios executores das ações do TOPA não 

dispõem de nenhuma ferramenta que lhes assegurem o diagnóstico, as metas, as ações e a 

avaliação da execução do programa em suas localidades, nem o próprio Programa lhes solicita 

isto como contrapartida. Fator este que, com a adesão direta ao MEC, consegue-se resolver 

em parte, pois implica a construção necessária e imprescindível do PPAlfa, com os punhos de 

quem vivencia e conhece as realidades de sua rede, assim como a liberação de acesso direto às 

ferramentas  de  gestão  do  programa,  neste  caso,  o  Sistema  Brasil  Alfabetizado  (SBA), 

instrumentalizando as equipes técnicas locais.

Em colaboração à equipe de “Estudo de Impacto” do programa TOPA, entre julho e 

dezembro de 2011, pudemos observar, de forma mais evidente, a não existência de histórico 

de execução do programa pela não emissão de relatórios por parte dos principais parceiros 

que  fazem  a  ação  ocorrer:  os  municípios,  bem  como  as  entidades  da  sociedade  civil 

organizada,  que também não dispõem de registros de execução.  Até aquele momento que 

estávamos presentes, utilizávamos apenas o banco de dados do Sistema Brasil Alfabetizado 

(SBA)  e  relatórios  das  Unidades  Formadoras,  que  são  Instituições  de  Ensino  Superior, 

responsáveis pela  formação de alfabetizadores.  Toda ilação quanto à  função do TOPA no 

estado da Bahia se faz unilateralmente nesta perspectiva de avaliação.

Enfim, com este quadro geral, bem como com o caso específico do TOPA, podemos 

perceber que, no entorno do que se propõe como Regime de Colaboração, o movimento de 

desconcentração é muito mais característico do que um movimento de descentralização, na 

medida  em  que  os  municípios  recebem  um  receituário  hermético  de  políticas  públicas 

educacionais a serem executadas nos seios de suas comunidades. Deste modo, fragmentação, 

descontinuidade, evasão, retorno de recursos aos cofres da União são as características mais 

comuns vistas nos programas disponibilizados pelo PDE, por meio do PAR. Assim, a relativa 

autonomia do ente federado municipal e o seu papel de mero executor ainda nos parece o 

principal  entrave  neste  tipo  de  regime  colaborativo  implantado  no  País,  isso  porque  a 
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variedade de programas que desembocam nas unidades administrativas municipais, embora 

interessantes no escopo, não encontram uma realidade passível de exequibilidade.

6    O PAR E O CONSÓRCIO PÚBLICO: A Gestão cooperativa

O sentido deste capítulo é pensar a possibilidade de planejamentos educacionais que 

sejam realizados  a  partir  de  demandas  territoriais,  extrapolando  a  metodologia  de  planos 

realizados  em  estado  e  município  de  forma  isolada  e  desarticulada.  O  paradigma  dos 

consórcios no território baiano e o novo arranjo cooperativo constituem importantes exemplos 

para se pensar a efetivação de políticas educacionais. Em nosso caso,  o PAR é a política 

educacional em questão, cuja eficácia da implantação necessitará de adequação diante dos 

arranjos de cooperação emergentes na Bahia.

Neste caminho, o que nos instiga está na possibilidade de superação do burocratismo 

político-administrativo, fator que pode ser repensado a partir do modus operandi por via da 

territorialidade, através de ações consorciadas.

A falta de articulação intergovernamental na implantação de ações pode ser explicada 

pelas dicotomias expostas na própria legislação educacional brasileira, sendo observado, na 

mesma, um separatismo quanto aos níveis e modalidades de ensino, como já demonstramos. 

Em relação a isso, toda a racionalização dos recursos educacionais fica a cargo da União, 

instância central no Regime de Colaboração.

Seria incoerente de nossa parte negar a existência do que se denomina Regime de 

Colaboração, porém podemos fazer a distinção do mesmo entre  vertical e  horizontal, sob o 

olhar panorâmico quanto ao caráter de descentralização de ações, através de planos como o 

PDE e PAR, em assistência aos entes federados. Quanto à verticalidade, entendemos como 

descentralização  (desconcentração)  de  demandas  que  partem  de  um  centro  para  as 

extremidades sem a devida integração das partes na construção das ações, posicionando estas 

partes  apenas  como  executoras.  Quanto  à  horizontalidade,  a  vislumbramos  como  uma 

plataforma de integração que, mesmo partindo de uma gestão central, possibilitaria às partes 

uma equiparação solidária. Entendemos que isto é possível com a federalização da Educação 

Básica, a qual diluiria as rupturas estruturais da educação nacional.

Do ponto de vista da execução, olhando o papel dos estados e municípios, é notória a 

verticalidade no processo. Em nossas inferências reconhecemos que alguns conectivos legais 

horizontalizem a relação entre os entes federados, entretanto na política de descentralização e 

municipalização do ensino é que a verticalidade se apresenta como método.
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Com o  fortalecimento  das  políticas  que  evidenciam as  territorialidades  e  com a 

perspectiva  de  consórcios  públicos  por  meio  de  fóruns  e  agendas  territoriais,  há  a 

possibilidade de uma nova lógica de integração entre as esferas federal, estatal e municipal, 

principalmente em educação, com a ressignificação das instituições de ensino assentadas nos 

territórios de identidade. Num mesmo território, instituições de ensino federais, estaduais e 

municipais  não  dialogam  entre  si,  não  comungam  ações,  se  limitando  ao  burocratismo 

separatista dos níveis educacionais que lhes cabem. Parece-nos não haver labor colaborativo 

interinstitucional e intergovernamental.

Os Planos Educacionais buscam efetivarem-se em demandas pontuais, direcionando-

se ações em níveis e modalidades pré-concebidas por lei. O PAR, neste contexto, terminará 

também por limitar  a sua implantação em direção a um local,  de forma a isolar um ente 

federado  com suas  problemáticas  e  ações.  A pertinência  no  mesmo,  diante  dos  arranjos 

territoriais  e  paradigma  dos  consórcios  é  fundamental,  tendo  em  vista  a  busca  de  uma 

comunhão entre os planos de diversos sistemas educacionais que não dialogam entre si, o que 

tem sido superado em algumas experiências de consórcios.

A  perspectiva  de  ações  educacionais  mais  transversais,  transdisciplinares  e 

interinstitucionais  possuem  uma  correspondência  mais  plausível  através  dos  modelos  de 

organização territorial, na qual há a institucionalização de fóruns e agendas de discussões, 

nutrindo a ideia de sustentabilidade em todos os aspectos. Destarte, podemos entender, a partir 

de SOUZA (2003), que:

Em  qualquer  circunstância,  o  território  encerra  a  materialidade  que  constitui  o 
fundamento mais imediato de sustento econômico e de identificação cultural de um 
grupo, descontadas trocas com o exterior. O espaço social, delimitado e apropriado 
politicamente enquanto território de um grupo é suporte material da existência e, 
mais  ou  menos  fortemente  catalisador  cultural-simbólico  -  e,  nessa  qualidade, 
indispensável fator de autonomia. (p. 108).

São emergentes os estudos que potencializam estas tendências,  principalmente ao 

abordar possibilidades territoriais de desenvolvimento que sejam sustentáveis (BRAVO, 2011; 

MOREIRA, 2005; MUTIM, 2007; SOUZA, 2003; SEI, 2010; SEPLAN, 2010).

Embora  muito  se  faça  neste  sentido,  com  projetos  educativos  emanados  de 

movimentos  sociais  (à  parte  da  estrutura  do  poder  público),  há  conectivos  jurídicos  que 

favorecem um entrelaçamento com mais cumplicidade entre entes federados nas instâncias 

formais. É neste intuito que queremos destacar as possibilidades de políticas educacionais 

frutos de consórcios públicos entre municípios.
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De forma breve,  destacamos que  na  história  das  políticas  públicas  no Brasil,  há 

algumas décadas, já se fomentava novos arranjos de federalismo cooperativo por meio de 

consórcios  públicos.  Desde  a  Constituição  de  1937,  possibilidades  de  “associações  de 

municípios” já haviam outorgado o caráter  de pessoa jurídica de direito  público.  Com as 

Constituições de 1946 e 1961, o papel do Estado passou a consolidar-se em meio ao apogeu 

de  processos  democráticos,  por  meio  de  premissas  que  destacavam  o  desenvolvimento 

nacional e regional. É neste contexto que foi criado o Banco de Desenvolvimento Regional do 

Extremo Sul  –  BRDE,  de  natureza  autárquica,  interfederativa,  conjugando os  Estados  do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, num primado moderno, de consórcio público 

brasileiro (RIBEIRO, 2006).

Com  o  Golpe  Militar  em  1964,  o  ideário  de  Estado  Unitário  minou  todo  este 

movimento, que só voltou ao palco de discussões no período da redemocratização, no final da 

década de 1980. Enfim, em 2005, o consórcio público se consolida com a Lei dos Consórcios 

Públicos,  ganhando  nova  roupagem  através  de  um  instrumento  moderno  de  cooperação 

federativa (RIBEIRO, 2006).

Na cartilha que regulamenta o consórcio público na Bahia é destacado o Decreto 

6.017/07, definindo esse agrupamento de operações em comum como:

[...] pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei 
n. 11.107, de 2005, para estabelecer relação de cooperação federativa, inclusive a 
realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 
com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 
jurídica de direito privado sem fins econômicos. (2007, p. 4).

O  exposto  no  decreto  acima  demonstra  viabilidades  de  gestão  para  além  do 

isolamento  em  unidades  executoras  simples;  e  por  meio  de  premissas  de  planejamento, 

regulação  e  execução,  podem-se  sustentar  agendas  e  fóruns  de  debates,  com  demandas 

territoriais envolvendo municípios juridicamente consorciados. Com isso, há uma implicação 

clara  da  possibilidade  de  uma  gestão  compartilhada,  interfederativa  e,  principalmente, 

intermunicipal:  o estrapolamento de simples unidades administrativas fragmentadas para a 

conjugação de interesses comuns via consórcio público.

Se observarmos a realidade da Bahia, 80% dos municípios possuem menos de trinta 

mil habitantes, consequentemente baixa dinâmica na economia e déficits na oferta de serviços 

à população, por causa da falta de condições administrativas e institucionais de se prestarem 

serviços mais essenciais. (IBGE, 2000; SEBRAE, 2006; SEI, 2009-2010; SEPLAN, 2010).
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Em  meio  a  este  quadro  é  que  queremos  destacar  um  coletivo  de  municípios 

localizados no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, e uma importante experiência de 

consócio público nele realizado na área de educação. Dirigentes municipais que buscam a 

otimização dos seus Planos na efetivação de ações comuns por meio de cooperação. Para uma 

visualização demográfica, segue-se o quadro de municípios jurisdicionados no Território do 

Vale do Jiquiriçá.

TABELA 3 – Dados Demográficos Vale do Jiquiriçá

Em um  breve  histórico  abaixo,  destacamos  o  Consórcio  Intermunicipal  Vale  do 

Jiquiriçá:

Formado  em  1993,  com objetivos  de  proteção  ambiental  e  gestão  dos  recursos 
hídricos da bacia do Rio Jiquiriçá, com a participação de 20 das 21 prefeituras do 
Território, mais outras localizadas na foz do rio, pertencentes à bacia, mas fora do 
Território. O Consórcio constituiu-se como entidade jurídica através da criação de 
uma  ONG  que  dependia  de  financiamento  externo,  inclusive  da  cooperação 
internacional,  como  a  Agência  Espanhola  de  Cooperação.  As  atividades  do 
Consórcio se  encontram desativadas  desde 2003,  devido ao fim do convênio de 
cooperação  internacional.  A articulação  das  prefeituras  foi  retomada  em  2008 
através da criação do MERCOVALE – uma associação informal de 16 Prefeitos do 
Território, criado com objetivos de redução dos custos e maximização dos benefícios 
para  a  população  do  Vale  através  de  projetos  e  investimentos  coordenados. 
Atualmente esta sendo gestado pelas prefeituras que compunham o MERCOVALE o 
estabelecimento de um Consórcio Público dos municípios do Vale do Jiquiriçá, que 
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irá se beneficiar do reconhecimento pela lei Federal e de financiamento de recursos 
através da União. (OLALDE, QUAN, SOUZA e OLIVEIRA, 2010).

Como observamos  na  mencionada  referência  acima,  desde  1993 este  movimento 

tentou consolidar-se,  inicialmente recorrendo-se a um auxílio  de fomento internacional.  A 

princípio o caráter do consórcio foi motivado por questões ambientais mais urgentes naquele, 

e em 2008 se ressignificou assumindo a ferramenta de cooperação intermunicipal indicada 

pela Lei de Consórcios Públicos, de forma a ampliar o processo de alinhamento territorial.

O  Fórum  dos  Secretários  da  Educação  dos  Municípios  do  Vale  do  Jiquiriçá 

(EDUCAVALE) é  parte  integrante  do MERCOVALE e surgiu mediante  a  necessidade de 

fortalecimento da gestão de cada dirigente municipal de educação. No inciso II, Art. 5°, o 

Estatuto  do  Consórcio  Público  MERCOVALE  demonstra  que  um  de  seus  objetivos  é 

estimular e auxiliar a organização de Fóruns de Secretários Municipais, nas diversas áreas de 

atuação dos municípios, visando ações integradas.

Contempla a nossa pesquisa, uma importante entrevista realizada com Rener Silva, 

Ilustríssimo Secretário da Educação do Município de Planaltino, vice-presidente da União dos 

Dirigentes  Municipais  de  Educação  (UNDIME)  e  membro  do  Fórum  de  Secretários  da 

Educação dos Municípios do Vale do Jiquiriçá (EDUCAVALE), entidade ligada à Associação 

de  Municípios  do  Vale  do  Jiquiriçá  (MERCOVALE).  Também  estivemos  em  uma  das 

reuniões do fórum realizada no município de Itiruçu.

No diálogo com Rener Silva, em suas narrativas percebemos importantes pontos que 

foram  levantados,  principalmente  numa  perspectiva  dialética  e  contrafactual,  na  qual  o 

consórcio  e  as  relações  unilaterais  de  cada  município  com o  MEC foram colocados  em 

questão.

Perguntado sobre a eficácia do PAR em consonância com as ações do EDUCAVALE, 

o mesmo expôs que é possível alinhar o Plano e suas ações, contudo com muitas limitações, 

pois  não  há  um diálogo  amplo  por  parte  do  MEC  sobre  as  possibilidades  do  que  se  é 

descentralizado,  condicionando  os  municípios  a  assumirem  o  que  está  no  limite  dos  82 

indicadores  do  PAR.  As  diversidades  são  consideradas  de  forma  bilateral  no  modelo 

consorciado,  diferentemente  da  unilateralidade  do  PAR,  que  tem  incidência  apenas  em 

unidades executoras isoladas, ou seja, no caso da Bahia, são 417 municípios: 417 unidades 

administrativas.

O secretário explica que o modelo é novo, pouco se tem implantado no Brasil e na 

Bahia  algo  que  conjugue ações  intergovernamentais  em um mesmo território.  Agendas  e 

Fóruns entre dirigentes municipais de educação são eventos paliativos em alguns grotões do 
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estado, porém o Vale do Jiquiriçá está mais avançado neste processo. Percebemos isto em sua 

narrativa, bem como, pela nossa experiência com o acompanhamento e implantação do PAR e 

do TOPA no Estado. Entendemos, com isso, que a tendência das representações territoriais é 

pensar  para  além  do  separatismo  das  unidades  administrativas/executoras,  ponderando 

políticas  mais  transversalizadas  e  comunitárias,  sendo  uma  contramão  no  processo 

fragmentado inerentes ao PDE e PAR. 

Algo concreto que podemos destacar está na potencialização dos recursos, que antes 

ínfimos com a contabilização do censo escolar de cada unidade executora, passam a somar 

cifras que facilitam a negociação com fornecedores diversos do ramo de materiais didáticos, 

gêneros  alimentícios  e  outros.  Exemplo  disto:  as  Resoluções  do  Programa  Nacional  de 

Alimentação  Educacional  (PNAE)  que  indicam  um  repasse  de  recursos  por  aluno,  com 

valores  bem irrisórios.  Numa  determinada  rede,  se  contabilizada  a  quantidade  de  alunos 

cadastrados no Censo Escolar, o valor total para compra da alimentação escolar será pouco 

atraente, inibindo fornecedores de alimento. Entretanto, se este valor fosse multiplicado entre 

municípios, daria uma capilaridade maior para o investimento numa alimentação escolar mais 

expressiva.

No regime interno, o Consórcio Público contém as regras para o rateio, que de certa 

maneira não encontraria dificuldade de se utilizar o critério do Censo Escolar. Contudo, há 

regras  próprias,  consensuais,  quanto  à  descentralização  dos  serviços  emanados  de  uma 

aquisição compartilhada,  como no caso da merenda.  Outros tantos  exemplos  poderiam se 

juntar a este acima, como: Jornadas Pedagógicas compartilhadas; aquisição compartilhada de 

material de apoio; aquisição compartilhada de bens móveis; aquisição de transporte escolar 

comum  para  atendimento  nas  zonas  fronteiriças;  construção  de  centros  de  atendimentos 

educacionais comuns etc.

Como  secretário  de  uma  unidade  administrativa  e  ao  mesmo  tempo  com  a 

responsabilidade de articulação territorial no Vale do Jiquiriçá, de forma muito franca o nosso 

entrevistado não nega a existência de um Regime de Colaboração na educação, porém indica 

os seus limites e centralização. Quanto ao PAR, há certo consenso do mesmo com as nossas 

investigações,  pela  natureza  utilitária  do  Plano  como  uma  ferramenta,  instrumento  que 

viabiliza diagnóstico e organização, mas é no âmbito da efetivação de ações que o modelo 

consorciado é muito mais plausível para se chegar às atividades-fim. 
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7 CONCLUSÃO

Em 1987, Garcia já chamava a atenção para a gestão educacional brasileira quando 

discutia  a  descontinuidade  de  ações  planejadas  a  médio  e  longo prazo,  reflexo da  pouca 

importância  que os administradores públicos dedicavam à educação.  A troca constante de 

ministros,  entre  efetivos  e  interinos,  provocou a  carência  de  elaboração  de  projetos  mais 

duradouros. Garcia contabilizou 54 ministros diferentes desde 1931, quando o Ministério da 

Educação foi criado, constatando uma triste média de um ministro por ano, o que inviabilizou 

ações mais concretas e converteu o governo federal numa máquina de planos e programas 

aleatórios. O sistema educacional como um todo mostrou-se órfão ao não ver supridas as suas 

maiores necessidades por conta da descontinuidade administrativa.

Diante dessa crítica de mais de 30 anos, anterior às proposições da CF de 88, parece 

que  encontramos  um quadro  ainda  muito  similar  nos  dias  de  hoje,  pelas  inúmeras  ações 

desarticuladas que emanam de órgãos centrais majoritários em direção aos entes federados da 

nação,  que  aparecem no  cenário  brasileiro  mais  afeitos  a  cumprir  tarefas  do  que  propor 

políticas públicas.

Embora o discurso desencantado, buscamos em nossas leituras e pesquisas inferir 

observando fatos e críticas no mesmo campo de estudo. São conclusões que se baseiam em 

várias análises inerentes à ineficácia do processo de Regime de Colaboração em educação por 

meio da descentralização e municipalização do ensino, premissas da gestão educacional.

A nossa pesquisa não teve o intuito de desqualificar o papel de nenhum dos entes 

federados apresentados, principalmente o ente estadual, sobre o qual discorremos ao descrever 

sua  função  no  processo  de  Acompanhamento  do  Monitoramento  do  PAR,  destacando, 

inclusive, que há certa tutoria ao ente federado municipal, como se esse fosse a instância mais 

fragilizada do processo.  No entanto,  toda crítica  se  inscreve na perspectiva de fazer  uma 

leitura da estrutura legal, com base em decretos, resoluções, portarias, instruções normativas e 

ações, que procuram consolidar um regime de colaboração por meio da descentralização e 

municipalização do ensino, buscando a efetivação do que está impresso na CF de 88, LDBEN 

9.394/1996, e suas respectivas emendas.

Neste  contexto,  as  funções  parecem estar  bem definidas  legalmente,  isentando  a 

União do que é concernente aos estados e, estes últimos, do que é de responsabilidade de seus 

municípios; entretanto, percebemos que eles se complementam e necessitam de um processo 

interinstitucional  de  articulação  mediado  pelos  conselhos  de  educação,  além  de  outras 

instâncias políticas e técnicas. 
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Juridicamente, há premissas legais que tentam entrelaçar a relação União, Estados e 

Municípios, contudo, na execução, fragmentam-se e isolam-se as políticas implementadas por 

cada ente federado. 

Em observância às políticas em educação, implementadas pelo prisma do Regime de 

Colaboração,  há ocorrência  de uma implicação direta  quando o município adere a  algum 

programa  do  PDE.  Esta  relação  se  formalizará  diretamente  com  a  União,  por  meio  do 

Ministério  da  Educação,  que  exigirá  do  poder  municipal  contrapartidas  em  decretos  e 

resoluções, nas quais constam as condições de aplicação de tal programa, com os cálculos 

referentes ao financiamento do que se estabelecerá na parceria.

A natureza destas reflexões  reforça a  ideia  de anulação e/ou enfraquecimento do 

papel dos estados, bem como a ligação direta Município-União (e porque não dizer FNDE-

Unidade Escolar). Em determinados casos, como o exemplo do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), os Estados fazem a intermediação promovendo processos formativos e instrucionais. 

Então, para se efetivar qualquer nova política educacional destinada aos municípios, por meio 

de  programas,  os  Estados  são  acionados  pela  União  a  mediarem as  ações  de  assessoria, 

monitoramento e supervisão. 

Na realidade baiana, o PAR foi implantado com a intermediação estatual. Todavia, se 

há resoluções, decretos e instruções normativas, bem como a natureza de descentralização 

direta para os municípios, por que então os estados se fazem necessários, neste caso? Para as 

nossas  ilações,  isto  nos  parece irrelevante:  o  papel  dos  estados  diante  da implantação  de 

propostas entre o MEC e os municípios, visto que observamos, no contexto geral de visitas 

técnicas realizadas pelos técnicos do PROAM, parecer apenas uma tentativa de não deixar o 

Estado da Bahia de fora do processo de implementação do PAR, pois não há um sentido 

lógico nesta contrapartida da SEC em acompanhar o Monitoramento, tendo em vista que a 

atuação do mesmo diante dos municípios é apenas de assistência técnica e burocrática, sem 

uma articulação para a cooperação de ações.

Se  uma  das  grandes  questões  do  Regime  de  Colaboração  em educação  está  no 

fortalecimento das redes municipais de ensino e gestão municipal como um todo, é preciso 

repensar  a  forma  de  articulação  entre  todos  os  entes  federados.  Ofertam-se,  de  forma 

torrencial, “chuvas” de programas aos municípios imbuídos de cumprirem audaciosas metas. 

Porém, o caráter  decisório é centralizado e o financiamento é racionalizado de cima para 

baixo, tornando-se complicadores, limitando uma autonomia mais significativa por parte do 

ente federado municipal.
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Na consolidação de um sistema nacional articulado no qual a política nacional passa 

a ser executada com sucesso no município, a possibilidade de superação da verticalidade pode 

ser mais evidente, pois até se municipalizou grande parte da demanda de Educação Básica, 

mas a racionalização do financiamento ainda continua centralizada.

Não adianta, a nosso ver, instrumentalizar as redes e descentralizar as ações, se toda 

mudança significativa deverá estar atrelada ao financiamento local da educação no município. 

O  PAR,  por  meio  do  PDE,  centraliza,  segmenta  e  unilateraliza,  mas  não  agrega. 

Reconhecemos a engenhosidade dos Planos (PDE e PAR), contudo, ainda não percebemos a 

superação  de  dilemas  históricos,  principalmente  no  enfrentamento  de  dicotomias  e 

segmentismos na estrutura burocrática do Estado brasileiro e consequentemente da Educação 

brasileira. 

Corroboramos com Freitas, conforme conceitos publicados em 1998, que o ponto 

principal  de  um  projeto  nacional  de  nova  organização  e  melhoramento  da  educação  se 

constitui em política de “reordenação” da gestão educacional conjugada à reforma de gestão 

do setor público.

O  paradigma  de  consórcio  público  que  apresentamos  pode  ser  um  importante 

embrião  na  rediscussão  das  políticas  educacionais  em questão5. A planificação  territorial, 

agregadora de determinados coletivos de municípios, pode, ao nosso olhar, redimensionar a 

operacionalização das políticas educacionais em uma nova perspectiva de gestão. Assim, a 

implantação de planos, como o PAR, constituir-se-ia em um diagnóstico mais solidário, rumo 

ao  enfrentamento  de  questões  comuns  em busca  da  superação  dos  limites  de  cada  ente 

federado. Cooperação e articulação, neste contexto, teria como fonte esta ferramenta eficaz de 

planejamento e ao mesmo tempo nortearia todo um projeto educacional da nação brasileira, 

num alinhamento realmente articulado. 

Concluímos assim, que urge a necessidade de redefinição das funções de cada ente 

federado, fator este que deve superar o simplismo da separação de tarefas, pois, como vimos, 

o modelo de consórcio público exemplificado tem sido uma experiência válida neste sentido, 

horizontalizando  as  relações  entre  unidades  gestoras  federativas,  no  compartilhamento  de 

ações e não apenas de ideais. A superação desta dicotomia tem como modelos-pilotos as ações 

5

5

 O MEC lançou a  Resolução CNE/CEB 1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 24 de 
janeiro de 2012, Seção 1, p. 10. Esta expõe a necessidade de um Arranjo de Desenvolvimento 
da Educação (ADE), implicando com isto maior observância a um arranjo de colaboração 
horizontal, pela valorização de premissas territoriais e de cooperação intergovernamental.
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consorciadas;  e,  neste  caminho,  poderíamos  vislumbrar  uma  reorganização  de  forma 

inovadora de toda estrutura da política educacional brasileira.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. Descentralização e federalismo. Cadernos Aslegis. Brasília, v. 3, n. 7, p. 30-35, 
jan./abr. 1999.

ALTHUSSER, Louis P. Aparelhos ideológicos de Estado. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

ARGUIN, G. O planejamento estratégico no meio universitário. Brasília: Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras, 1988.

ARRETCHE, M. T. S. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas 
públicas? Revista Brasileira de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 11, n. 31, p.44-66, jun. 
1996.

_______. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p.111-141, jun. 1999.

AZANHA, José Mário P. Planos e políticas de educação no Brasil: alguns pontos para 
reflexão. In: MENESES, João Gualberto de Carvalho; MARTELLI, Anita Favoro. Estrutura 
e funcionamento da educação básica: leituras. São Paulo: Pioneira, 1998.

AZEVEDO, Janete M. L. de.  A educação como política pública, 2. ed. Campinas: Autores 
Associados, 2001.

BAHIA. Consórcios públicos: um novo instrumento de cooperação federativa. Secretaria de 
Planejamento, 2007.

_______. Decreto 10.339 de 09 de maio de 2007. Institui, no âmbito do Estado da Bahia, o 
Programa Especial de Alfabetização de Jovens e Adultos: Todos pela Alfabetização – 
TOPA. Disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br>. Acesso em: 20 de out. 2011.

_______. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Índice de 
Desenvolvimento dos Municípios. Disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br>. Acesso em: 22 
de out. 2011 

BAUMAM, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e sociedade: por uma teoria geral da política. 
Tradução Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

BORGES, Marcelo Silva. A influência da filosofia de Dewey no pensamento educacional 
de Anísio Teixeira. 2009. 60 f. Monografia (Pós-graduação), Faculdade São Bento, Salvador, 
2009.

BRASIL, Constituição da República Federativa Brasileira. Brasília: Senado, 1988.

http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/sites/default/files/canal_institucional/arquivos/Legislacao_decreto10339_2007_Topa.pdf


112

________. Ministério da Educação. Compromisso todos pela educação: passo-a-passo. 
Brasília, 2006.

________. Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, princípios e programas. MEC. 
Brasília, 2008.

_______. Decreto 6.093 de 24 de Abril de 2007. Dispõe sobre a reorganização do 
Programa Brasil Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização de jovens e 
adultos de quinze anos ou mais, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm.> Acesso 
em: 04 de abril 2010.

_______. Emenda Constitucional 14 de 1996. Modifica os Artigos. 34, 208, 211 e 212 da 
Constituição Federal, e dá nova redação ao Artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Disponível em: < 
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ec14_96.htm>. Acesso em: 25 de jun. 2011.

_______. Emenda Constitucional 53 de 19 de dezembro de 2006. Dá nova redação aos 
artigos. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm>. Acesso em: 
25 de jun. 2011.

_______. Lei 4.024, de 21 de dezembro de 1961. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília: MEC, 1961.

_______. Lei 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 
2º Graus, e dá outras providências. Leis. Brasília, 1971.

_______. Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 1997. 

________. Decreto 19.402, de 14 de Novembro de 1930. Cria uma Secretaria de Estado 
com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Publica. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d19402.pdf>. Acesso em: 05 de maio 2012. 

BRAVO, Ismael. Gestão educacional no contexto municipal. Campinas: Alínea, 2011.

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social - uma crônica do salário. Petrópolis: 
Vozes, 1998.  

COUTO, Maria. A descentralização da gestão da educação e a municipalização do ensino, 
como temas de estudos recentemente produzidos no Brasil. In: Reunião anual da ANPED, 
24. 2001, Caxambu. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT05-2059-Int.pdf.>. Acesso em: 
17 de maio 2012.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Legislação Educacional Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ec14_96.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm


113

_________. Um olhar sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. In; XAVIER, 
Maria do Carmo (org). Manifesto dos Pioneiros da Educação: um legado Educacional em 
Debate. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

DAVIES, N. Financiamento da educação: novos ou velhos desafios? São Paulo: Xamã, 
2004.

_________.Tribunais de contas e educação: quem controla o fiscalizador dos recursos? 
Brasília: Plano, 2001.

DEWEY, John. Vida e educação. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

DUARTE, M. R. T. Regulação sistêmica e política de financiamento da educação básica. 
Educação e Sociedade, Campinas, SP, v. 26, n. 92, p. 821-839, out.2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a06.pdf >. Acesso em: 05 mai.de 2010.

_________. Relações intergovernamentais e regime de colaboração: o atendimento público na 
educação escolar básica. In: Reunião anual da ANPED, 24. 2001, Caxambu. Anais 
eletrônicos. Caxambu, MG: ANPED, 2001. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/24/T0593764807949.doc>. Acesso em: 21 abr. 2010.

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Nacional, 1960.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1998.

FERNANDES, F. Sociologia numa Era de Revolução Social. São Paulo, Companhia, 2010.

FIALHO, Nadia Hage; NOVAES, Ivan. Descentralização educacional: características e 
perspectivas. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. v. 26, n. 3. 
Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19800>. Acesso em: 11 de jul. de 
2012.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. A gestão educacional na interseção das políticas federal e 
municipal. Rev. Fac. Educ., São Paulo, v. 24, n. 2, July 1998. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S01025551998000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 Jan. 
2009.

GARCIA, Walter Esteves. Notas sobre a crise da gestão educacional. Em Aberto / Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ano 6, n. 36, (out/dez. 1987). Brasília: Notas 
sobre a crise da gestão educacional. Disponível em 
<http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/637/566>.  Acesso 
em: 11 fev. 2011. 

GOLDMANN, Lucien. Ciências humanas e Filosofia. 10. ed. São Paulo: Difusão Europeia 
do Livro, 1986.



114

HADDAD, Sérgio. Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas educacionais. São 
Paulo: Cortez, 2008.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. 1914-1991. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009.

IANNI, O. Sociologia da sociologia. O pensamento sociológico brasileiro. São Paulo: Ática, 
1989.

IBGE. Censo Demográfico 2000 - Resultados do universo. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2011.

LANES, Erone Hemann. Formação continuada dos professores da educação infantil do 
Oeste catarinense: concepção técnico-instrumental ou emancipatória? 2009. 180 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Oeste de Santa Catarina, Santa 
Catarina, 2009.

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: 
Cortez, 2003.

LIMA, J. B. Formação continuada e desempenho infantil: o caso de Araucária – Paraná. 
2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná. Paraná, 2010.

LOPES, Eliane Marta. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

LUCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus 
gestores. In: Brasil, Ministério da Educação. Em Aberto, Brasília: INEP, v. 17, n. 72, p. 11-
33, fev./jun. 2000.
  
LUCKESI, Cipriano C. O papel da didática na formação do educador. In: CANDAU, Vera 
Maria. (org). A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1983.

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA. In: Ghiraldelli Jr, Paulo. 
História da Educação. São Paulo: Cortez, 2001.  

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MARTINS, A. M. A descentralização como eixo das reformas do ensino: uma discussão da 
literatura. Educação & Sociedade, Campinas, v. 22, n. 77, p. 28-48, dez. 2001.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. 4. ed. São 
Paulo: Nova Cultural, 1987.

________. Para a crítica da economia política: o rendimento e suas fontes. São Paulo: Nova 
Cultural, 1999.

http://www.ibge.gov.br/


115

MENDONCA, Daelcio F.C. O Plano de Ações Articuladas como suporte à dimensão 
pedagógica da educação municipal. 2010. 122 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação – FACED – Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2010.

MERCADANTE, Aloísio. IDEB 2001: Brasil supera metas, mas ensino médio ainda 
preocupa. [20 de maio 2012]. Entrevistador: Rosangela Bittar. Disponível em: 
<http://blogdofavre.ig.com.br/tag/aloizio-mercadante/>. Acesso em: 29 de maio 2012.

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital.  2. ed. São Paulo: Boitempo, 2005.

MIRANDA, Guilhermina Lobato. Limites e possibilidades das TIC na educação. Sísifo. 
Revista de Ciência da Educação, n. 3. mai/ago 2007. Disponível em: < 
<http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/sisifo03PT03.pdf>. Acesso em: 15 de jul. 2012. 

MORAES, M. C. M. Recuo da teoria: dilemas da pesquisa em educação. Revista Portuguesa 
de Educação. vol. 14, n. 1, 2001.

_________. Educação e política nos anos 30: presença de Francisco Campos. Revista 
Brasileira Estudos Pedagógico. Brasília, v.73, n.174, p.291-321, maio/ago. 1992.

MOREIRA, Carlos de Arbués. Desenvolvimento Sustentável: um conceito no limiar da 
utopia. Apresentado no VII Congreso Nacional del Medio Ambiente, Novembro de 2004, 
Madrid. Disponível em:<http://almaviva.blogspot.com.br/2008/01/desenvolvimento-
sustentvel-um-conceito.html>. Acesso em: 02 de dez. 2011.

MUTIM, Avelar Luiz Bastos. Educação ambiental e gestão de sociedades sustentáveis: análise 
da articulação de processos educativos formais e não formais como estratégia para a gestão do 
desenvolvimento local sustentável. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. 
Salvador, v. 16, n. 28, jul./dez. 2007.

NIETSZCHE, F. Humano, demasiadamente humano. Tradução de Paulo César de Souza. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

PERFEITO, Cátia Deniana Firmino. Planejamento estratégico como instrumento de gestão 
escolar. Revista Educação Brasileira. Brasília, v. 29, n. 58 - 59, p. 49-61, jan./dez. 2007.

PIRES, José Calixto de Souza; MACEDO, Kátia Barbosa. Cultura organizacional em 
organizações públicas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a05.pdf >. Acesso em: Jan./Fev. 2006.

POULANTZAS, N. Traços fundamentais do Estado Capitalista. In: _____. Poder político e 
classes sociais. Porto Novembro: Portucalense, 1971.

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigação em ciências 
sociais. 5. ed. Tradução de João Minhoto Marques, Maria Amália Mendes e Maria Carvalho: 
revisão Rui Santos. Lisboa: Gradativa, 2008.

RAIC, Daniele Farias Freire. Sistema de ensino e regime de colaboração: o dito e o por si 
dizer; um estudo de caso do município de Jequié. 2009. 148 f. Dissertação (Mestrado em 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a05.pdf
http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/sisifo03PT03.pdf
http://blogdofavre.ig.com.br/tag/aloizio-mercadante/


116

Educação) – Faculdade de Educação – FACED, Universidade Federal da Bahia – UFBA, 
Salvador, 2009.

REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000.

RIBEIRO, Wladimir Antônio. Cooperação federativa e a lei dos consórcios públicos. CNM 
Publicações: Brasília, 2006.

ROSSI, Alexandre José. Avanços e limites da política de combate à homofobia: uma 
análise do processo de implantação das ações para educação do Programa Brasil Sem 
Homofobia. 2010. 192 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2010.

SANTOS, H. O. Municipalização do ensino em São Paulo: vicissitudes do ideário de Anísio 
Teixeira. 2000. 170 f. Tese (doutorado). Faculdade de educação da USP, São Paulo, 2000. 
FEUSP.

SAVIANI, Dermeval. PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação: análise crítica da 
política do MEC. Campinas: Autores Associados, 2009.

________. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios. Educação & 
Sociedade. Campinas, v. 20, n. 69, p.119-136, dez. 1999.

________. Escola e democracia. Edição Comemorativa. Campinas: Autores Associados, 
2008.

________. A história da escola pública no Brasil. Revista de Ciências da Educação. Lorena, 
SP: Centro Unisal, ano 05, n. 08 – jun./2003.

SELWYN, Neil. O uso das TIC na educação e a promoção de inclusão social: uma 
perspectiva crítica do Reino Unido. Educ. soc., Campinas, vol. 29, n. 104 – Especial p. 815-
850, outubro, 2008. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acessado: 20 de jun. 
2012.

SILVA, Lucivan Augusto da. O Plano de Ações Articuladas - PAR: interface com a 
formação de professores nos municípios de Mato Grosso. 2010. 135 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação). – Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso, 2010.

SOUZA, Márcia Helena de Moraes. O Plano de Ações Articuladas - PAR - das redes 
municipais de ensino de Mato Grosso. 2010. 179 f. Dissertação (Mestrado em Educação). - 
Universidade Federal de Mato Grosso, Campo Grande, 2010.

SOUZA, Marcelo. Lopes. O território: sobre o espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. 
In: CASTRO Iná; GOMES, Paulo C.; CORRÊA, Roberto. Geografia: Conceitos e temas. 5 
ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2003.



117

SOUZA, V. S. R; Olalde A. R.; OLIVEIRA, André Santos; QUAN, Julia. Dinâmicas 
Territoriais Rurais no Vale do Jiquiriçá, Bahia.  Apresentada VIII Congresso Latino 
americano de Sociologia Rural, Porto de Galinhas, 2010. Disponível em: 
<http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT15-Alicia-Ruiz-Olalde.pdf>. Acesso 
em: 02 de Ago. 2012.

TEIXEIRA, Ana Maria. Regime de Colaboração: ideologia das práticas de parceria na 
Bahia. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós Graduação em 
Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia UNEB, Salvador, 2010.
__________; MUTIM, Avelar Luiz Bastos. Regime de Colaboração: meio para organização 
dos sistemas de educação? Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, 
número especial, p. 155-160, jul./dez. 2009.

TEIXEIRA, Anísio. Educação para a democracia: introdução à administração educacional. 
2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.

THOREAU, Henry David. A desobediência civil. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

UNESCO. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Relatórios. Disponível em: <www.unesco.org.br>. Acesso em: 04 de nov. 2011.

VERZA, S. B. As políticas públicas de educação no município.  Ijuí: Unijuí, 2000.

WATTS, R. The Relevance Today of the federal Idea. In: International conference on 
federalism. Switzerland, 2002.

http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT15-Alicia-Ruiz-Olalde.pdf


118

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com o Vice Presidente da UNDIME e Secretário de 
Educação do Município de Planaltino

Nome: Rener Silva
Papel: Vice presidente da UNDIME e Secretário da Educação de Planaltino
Local: Café Livraria Saraiva – Salvador, Bahia.

1 – O que é o Consórcio Público MERCOVALE?

2 – Como é este Consócio voltado para a área da Educação?

3 – Mediante as possibilidades de gestão qual o contraponto entre o PAR e Consórcio?

4 – Há diálogo dos indicadores do PAR com as demandas territoriais?

5 – O PAR e o Consórcio Público: qual deste consolida o Regime de Colaboração?

6 – O PAR carece de um instrumento diagnóstico Territorial?

7 – O Consórcio potencializa a aquisição de bens e serviços comuns aos municípios?

8 – Como se estrutura a composição de pessoal do Consórcio?

9 – Tensionamentos político-partidários são entraves na realidade deste Consórcio?

10 – O que há de ser melhorado ainda neste modelo de gestão?



119

APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com a Coordenadora Formação do IAT

Nome: Ilma Cabral
Papel: Coordenadora do Programa de Formação de Professores – IAT 
Local: Residência – Salvador, Bahia

1 – Qual o papel da CFP?

2 – Qual a função do IAT diante da implantação da Plataforma Freire na Bahia?

3 – Como se configura a relação IAT, UNEB e a Plataforma Freire?

4 – Há diálogo da CFP com as demandas de formação dos municípios?

5 – Qual a relação da CFP com o Consórcio Público EDUCAVALE?

6 – Como o Regime de Colaboração é consolidado neste contexto?
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista com o Técnico/SEC do Semiárido Nordeste II e 
BA/Itaparica

Nome: Mário Moura
Papel: Técnico/SEC do Semiárido Nordeste II e BA/Itaparica
Local: Parque Boa Vista – Salvador, Bahia

1 – O que é o PAR?

2 – O que foi o Acompanhamento do Monitoramento do PAR?

3 – Como você entende o papel da SEC nesta relação com os Municípios baianos?

4 – Como você compreende o conceito de Regime de Colaboração?

5 – Você acredita em Regime de Colaboração entre o MEC, a SEC e os municípios?

6 – Como se equalizou as divergências políticas nas visitas aos municípios?

7 – O papel do PROAM fortalece a autonomia da gestão municipal?

8 – A formatação das visitas atendeu ao proposto?

9 – Houve avanços no Monitoramento após a primeira visita?
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista com a Técnica/SEC do Território do Recôncavo

Nome: Carolina Santana
Papel: Técnica/SEC do Território do Recôncavo
Local: Café Livraria Saraiva – Salvador, Bahia

1 – O que é o PAR?

2 – O que foi o Acompanhamento do Monitoramento do PAR?

3 – Como você entende o papel da SEC nesta relação com os Municípios baianos?

4 – Como você compreende o conceito de Regime de Colaboração?

5 – Você acredita em Regime de Colaboração entre o MEC, a SEC e os municípios?

6 – Como se equalizou as divergências políticas nas visitas aos municípios?

7 – O papel do PROAM fortalece a autonomia da gestão municipal?

8 – A formatação das visitas atendeu ao proposto?

9 – Houve avanços no Monitoramento após a primeira visita?
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APÊNDICE E - Roteiro de entrevista com o Técnico/SEC do Território do Médio Rio de 
Contas  

Nome: Lucas Andrade
Papel: Técnico/SEC do Território do Médio Rio de Contas 
Local: Residência – Salvador, Bahia.

1 – O que é o PAR?

2 – O que foi o Acompanhamento do Monitoramento do PAR?

3 – Como você entende o papel da SEC nesta relação com os Municípios baianos?

4 – Como você compreende o conceito de Regime de Colaboração?

5 – Você acredita em Regime de Colaboração entre o MEC, a SEC e os municípios?

6 – Como se equalizou as divergências políticas nas visitas aos municípios?

7 – O papel do PROAM fortalece a autonomia da gestão municipal?

8 – A formatação das visitas atendeu ao proposto?

9 – Houver avanços no Monitoramento após a primeira visita?
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista com a Técnica Local do PAR de São Felipe

Nome: Fernanda Santos
Papel: Técnica Local do PAR de São Felipe
Local: Residência – Salvador, Bahia

1 – Como se deu o diagnóstico do PAR?

2 – O que foi o Acompanhamento do Monitoramento do PAR?

3 – Como você entende o papel da SEC nesta relação com a SME?

4 – Como você compreende o conceito de Regime de Colaboração?

5 – Você acredita em Regime de Colaboração entre o MEC, a SEC e os municípios?

6 – Como se equalizou as divergências políticas nas visitas aos municípios?

7 – O papel do PROAM fortalece a autonomia da gestão municipal?

8 – A formatação das visitas atendeu ao proposto?

9 – Houve avanços no Monitoramento após a primeira visita?
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ANEXO A - Decreto 6.094 / 2007 

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007.

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso  Todos  pela  Educação,  pela  União 
Federal,  em  regime  de  colaboração  com 
Municípios,  Distrito  Federal  e  Estados,  e  a 
participação  das  famílias  e  da  comunidade, 
mediante  programas  e  ações  de  assistência 
técnica e financeira, visando a mobilização social 
pela melhoria da qualidade da educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 23, inciso V, 205 e 211, § 1o, da 
Constituição, e nos arts. 8o a 15 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Art. 1o  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a conjugação 
dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, 
das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.

Art. 2o  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando 
couber,  ou,  nos  demais  casos,  pelo  incentivo  e  apoio  à  implementação,  por  Municípios,  Distrito 
Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes:

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 
exame periódico específico;

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do 
seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas 
como aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial;

V - combater  a  evasão  pelo  acompanhamento  individual  das  razões  da  não-frequência  do 
educando e sua superação;

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola 
para além da jornada regular;

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física;

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais 
nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;
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X - promover a educação infantil;

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos;

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada 
de profissionais da educação;

XIII - implantar  plano  de  carreira,  cargos  e  salários  para  os  profissionais  da  educação, 
privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente 
no  trabalho,  dedicação,  assiduidade,  pontualidade,  responsabilidade,  realização  de  projetos  e 
trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional;

XV - dar  consequência  ao  período  probatório,  tornando  o  professor  efetivo  estável  após 
avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, 
respeitadas as especificidades de cada escola;

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as 
dificuldades enfrentadas pelo professor;

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de 
diretor de escola;

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as 
políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade 
das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas;

XXI - zelar  pela  transparência  da  gestão  pública  na  área  da  educação,  garantindo  o 
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes;

XXIV - integrar  os  programas  da  área  da  educação  com os  de  outras  áreas  como  saúde, 
esporte,  assistência  social,  cultura,  dentre  outras,  com  vista  ao  fortalecimento  da  identidade  do 
educando com sua escola;

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com 
as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e 
consecução das metas do compromisso;

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e 
equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura da 
escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas;

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de 
empresários,  trabalhadores,  sociedade  civil,  Ministério  Público,  Conselho  Tutelar  e  dirigentes  do 
sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das 
metas de evolução do IDEB.
CAPÍTULO II
DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 3o  A  qualidade  da  educação  básica  será  aferida,  objetivamente,  com  base  no  IDEB, 
calculado  e  divulgado  periodicamente  pelo  INEP,  a  partir  dos  dados  sobre  rendimento  escolar, 
combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil).

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas 
fixadas no termo de adesão ao Compromisso.
CAPÍTULO III
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DA ADESÃO AO COMPROMISSO
Art. 4o  A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-se-á por meio 

de termo de adesão voluntária, na forma deste Decreto.
Art. 5o  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, observando-se as diretrizes 
relacionadas no art. 2o.

§ 1o  O  Ministério  da  Educação  enviará  aos  Municípios,  Distrito  Federal  e  Estados,  como 
subsídio  à  decisão  de  adesão  ao  Compromisso,  a  respectiva  Base  de  Dados  Educacionais, 
acompanhada de informe elaborado pelo INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva evolução 
no tempo.

§ 2o  O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo Ministério da 
Educação.

§ 3o  O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova Brasil será 
objeto de programa especial de estabelecimento e monitoramento das metas.

Art. 6o  Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, incumbido de 
colaborar  com a formulação de estratégias de mobilização social  pela  melhoria  da qualidade da 
educação básica, que subsidiarão a atuação dos agentes públicos e privados.

§ 1o  O  Comitê  Nacional  será  instituído  em ato  do Ministro  de Estado  da Educação,  que o 
presidirá.

§ 2o  O  Comitê  Nacional  poderá  convidar  a  participar  de  suas  reuniões  e  atividades 
representantes de outros poderes e de organismos internacionais.

Art. 7o  Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e 
privados,  tais  como organizações sindicais  e  da sociedade civil,  fundações,  entidades de  classe 
empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem 
para a melhoria da qualidade da educação básica.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 8o  As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União às 
redes públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados.

§ 1o  O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que privilegiarão a 
implementação  das  diretrizes  constantes  do  art.  2o,  observados  os  limites  orçamentários  e 
operacionais da União.

§ 2o  Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o IDEB, as 
possibilidades de incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica do ente apoiado, na 
forma de normas expedidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

§ 3o  O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes  eixos de ação 
expressos nos programas educacionais do plano plurianual da União:

I - gestão educacional;
II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar;
III - recursos pedagógicos;
IV - infraestrutura física.
§ 4o  O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de materiais e 

tecnologias  educacionais  que  promovam  a  qualidade  da  educação  básica,  os  quais  serão 
posteriormente certificados,  caso,  após avaliação,  verifique-se o impacto  positivo  na evolução do 
IDEB, onde adotados.

§ 5o  O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de Ações 
Articuladas - PAR, na forma da Seção II.
Seção II
Do Plano de Ações Articuladas

Art. 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.
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§ 1o  O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8o, § 2o, observado 
o art. 10, § 1o, equipe técnica que prestará assistência na elaboração do diagnóstico da educação 
básica do sistema local.

§ 2o   A partir  do  diagnóstico,  o  ente  elaborará  o  PAR,  com auxílio  da  equipe  técnica,  que 
identificará  as  medidas  mais  apropriadas  para  a  gestão  do  sistema,  com  vista  à  melhoria  da 
qualidade da educação básica, observado o disposto no art. 8o, §§ 3o e 4o.

Art. 10.  O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério 
da Educação e o ente apoiado.

§ 1o  São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a formalização de 
termo de adesão, nos moldes do art. 5o, e o compromisso de realização da Prova Brasil.

§ 2o  Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, para a 
execução e o monitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios.

§ 3o  A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o Município, nos 
termos do § 2o, será formalizada na condição de partícipe ou interveniente.

Art. 11.  O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do cumprimento 
das  obrigações  educacionais  fixadas  no  PAR  será  feito  com  base  em  relatórios  ou,  quando 
necessário, visitas da equipe técnica.

§ 1o  O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, competindo a cada 
convenente a divulgação da evolução dos dados educacionais no âmbito local.

§ 2o  O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de resultados, 
visando instituir metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos instituídos neste Decreto.

§ 3o  O  descumprimento  das  obrigações  constantes  do  convênio  implicará  a  adoção  das 
medidas prescritas na legislação e no termo de cooperação.

Art. 12.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação.

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de abril de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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ANEXO B – Termo de Cooperação Técnica do PAR (inserir anexo e quebrar página)

Ministério da Educação 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 22676 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC E O MUNICÍPIO DE SÃO 

FELIPE/BA REPRESENTADO PELA PREF MUN DE SAO FELIPE.
 
A União, por meio do Ministério da Educação - MEC, inscrito no CNPJ sob o nº 
00.394.445/0124-52, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Brasília/DF, 
neste ato representado pelo ministro de Estado Fernando Haddad , e o MUNICÍPIO 
DE SÃO FELIPE/BA , representado pela  PREF MUN DE SAO FELIPE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13827027000102, neste ato representada pelo(a) prefeito(a) 
ROZÁLIO SOUZA DA HORA, residente e domiciliado(a) em São Felipe/BA, CPF nº 
00487821572, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, em 
conformidade com as peças constantes no Processo nº 23400.000674-2009-43, nos 
termos do Decreto nº 6094 de 24 de abril de 2007, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a 
conjugação de esforços entre as partes para a promoção de ações e atividades que 
contribuam para o processo de desenvolvimento educacional do município, visando a 
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.
 
Parágrafo único -  O MEC designa como unidades executoras do presente Termo de 
Cooperação Técnica o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, a 
Secretaria de Educação Especial - SEESP, a Secretaria de Educação a Distância - SEED, a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica - SETEC e a Secretaria de Educação Básica - SEB.
 
DAS AÇÕES 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A implementação do Termo de Cooperação Técnica se dará por 
intermédio da execução de ações e atividades descritas no Anexo I deste Termo.
 
Parágrafo único - A execução das ações constantes do Anexo I será de acordo com os 
quantitativos, estratégias de implementação e cronogramas constantes do Plano de Ações 
Articuladas, parte integrante deste processo.
 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Compete conjuntamente aos partícipes:
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a. desenvolver, elaborar e prover apoio técnico aos programas e projetos 
a serem definidos para a implementação do presente Termo;

b. disponibilizar materiais e informações técnicas necessárias à 
implementação dos programas e projetos;

c. acompanhar, monitorar e avaliar os resultados alcançados nas ações 
e atividades programadas, visando a otimização e/ou adequação quando 
necessários;

d. conduzir todas as atividades com eficiência e dentro de práticas 
administrativas e técnicas adequadas. 

 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA QUARTA - O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo de 
04 (quatro) anos, a partir da data de sua assinatura, com a possibilidade de prorrogação por 
igual ou inferior período, podendo ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, 
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.
 
DAS ALTERAÇÕES (AJUSTES)
 
CLÁUSULA QUINTA - O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado 
(aditivado), sempre que houver acordo para alteração das ações previstas no Plano de 
Ações Articuladas.
 
DOS RECURSOS 
 
CLÁUSULA SEXTA - Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os 
partícipes para a execução deste Termo de Cooperação Técnica. As despesas 
necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como serviços de terceiros, 
pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, 
correrão por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes e/ou 
outros parceiros.
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A rescisão deste Termo ocorrerá em decorrência do inadimplemento 
das cláusulas pactuadas, quando a execução das ações e atividades estiver em desacordo 
com o objeto, e ainda por razões de interesse público.
 
DA PUBLICAÇÃO
 
CLÁUSULA OITAVA - A publicação deste Termo de Cooperação Técnica será efetivada, 
por extrato, no Diário Oficial da União, que correrá à conta do MEC as despesas 
correspondentes.
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA NONA - A efetividade das ações assumidas pelo MEC/FNDE fica condicionada 
à disponibilidade orçamentária-financeira, bem como às demais circunstâncias impeditivas 
ao cumprimento do estabelecido no presente Termo.
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DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 
dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste Termo, com 
renúncia expressa de qualquer outro.
 
        E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Brasília-DF, 16 de Julho de 2009.

________________________________
FERNANDO HADDAD

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

________________________________
ROZÁLIO SOUZA DA HORA

 

PREF MUN DE SAO FELIPE

 
Testemunhas: 
 

Nome:................................................... Nome:...................................................... 
CPF:..................................................... CPF:........................................................ 
R.G:...................................................... R.G:......................................................... 
Assinatura:............................................ Assinatura:............................................... 
 
 
Anexo 1

Assistência Técnica do MEC ao Município São Felipe.

1. Gestão Educacional

Capacitar 6 servidor(es) da SME, para formação de conselheiros escolares, pelo Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Capacitar 6 diretor(es) em curso de especialização, pela Programa Nacional Escola de Gestores da 
Educação Básica.

Capacitar 7 diretor(es) em curso de aperfeiçoamento, pelo Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Diretores Escolares.

Capacitar 3 servidor(es) da SME, para formação dos demais servidores da SME, pelo Programa 
Nacional de Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos Decenais Correspondentes.

Construir juntamente com a SME 1 documento(s) com propostas de reordenamento de rede, pelo 
Programa Microplanejamento Educacional.

Disponibilizar 1 kit(s) de material informativol, para qualificação da equipe da SME, pelo SECAD - 
Programa Mais Educação (kit informativo).

Atender 2 unidade(s) escolar(es) pelo Programa SECAD - Com-vida (Comissão de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida na Escola).

Capacitar 2 servidor(es) da SME na metodologia de planejamento da escola pelo Programa PDE 
Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola.
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2. Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar

Habilitar 50 professor(es) cursista(s) que atuam nos anos/séries iniciais do ensino fundamental, em 
nível superior, Pedagogia, pela UAB - Universidade Aberta do Brasil - Pedagogia.

Habilitar 2 professor(es) cursista(s) em nível superior, História, pelo UAB - Universidade Aberta do 
Brasil - Licenciatura em História.

Habilitar 2 professor(es) cursista(s) em nível superior, Letras/Espanhol, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Licenciatura em Letras/Espanhol.

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Letras/Inglês, pela UAB - Universidade Aberta 
do Brasil - Licenciatura em Letras/Inglês.

Habilitar 2 professor(es) cursista(s) em nível superior, Geografia, pela UAB - Universidade Aberta do 
Brasil - Licenciatura em Geografia.

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Artes, pela UAB - Universidade Aberta do Brasil 
- Licenciatura em Artes.

Habilitar 5 professor(es) cursista(s) em nível superior, Letras/Português, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Licenciatura em Letras/Português.

Habilitar 2 professor(es) cursista(s) em nível superior, Ciências, pela UAB - Universidade Aberta do 
Brasil - Licenciatura em Ciências.

Habilitar 5 professor(es) cursista(s) em nível superior, Matemática, pela UAB - Universidade Aberta 
do Brasil - Licenciatura em Matemática.

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Educação Física, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Licenciatura em Educação Física.

Capacitar 10 professor(es) cursista(s) em curso de formação continuada, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Professores Educação 
Infantil.

Disponibilizar 1 kit(s) de material para capacitação de professores, especifico da Educação no Campo, 
pela SECAD - CAMPO - Tecnologias da Educação do Campo.

Disponibilizar 1 kit(s) de material para capacitação de professores em temas da diversidade, pela 
SECAD - Direitos Humanos.

Capacitar 4 professor(es) cursista(s) que trabalham nas escolas do campo, pela SECAD - Formação 
para Diversidade - Educação do Campo.

Capacitar 13 professor(es) cursista(s) que trabalham na educação especial, pela SEESP - Programa de 
Formação Continuada.

Capacitar 10 professor(es) cursista(s) em História e Cultura Afro-brasileira e Africana, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação das Relações Étnico-raciais.
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Disponibilizar material para 15 unidade(s) escolar(es) para capacitar professores, técnicos e gestores 
escolares para implementação da Lei 10.639/03, pela SECAD - Programa Cor da Cultura.

Qualificar 25 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso Técnico de 
Formação para os Funcionários da Educação (Meio Ambiente e Manutenção e Infra-estrutura 
Escolar) .

Qualificar 30 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso Técnico de 
Formação para os Funcionários da Educação (Alimentação Escolar).

Qualificar 15 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso Técnico de 
Formação para os Funcionários da Educação (Gestão Escolar).

Qualificar 15 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso Técnico de 
Formação para os Funcionários da Educação (Multimeios Didáticos).

Capacitar 10 professor(es) cursista(s) que atuam na Educação Infantil em temas da diversidade pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação para a Diversidade e Cidadania.

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação

Capacitar 15 professor(es) cursista(s) para função de supervisão e/ou coordenação pedagógica, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento - 
Coordenadores e Supervisores Pedagógicos .

Capacitar 14 professor(es) cursista(s) que trabalham na Educação de Jovens e Adultos, pela SECAD - 
Programa de Formação em EJA - Formação de Mediadores de Leitura.

4. Infra-Estrutura Física e Recursos Pedagógicos

Capacitar 2 servidor(es) da SME para utilização da metodologia do LSE - Levantamento da Situação 
Escolar .

Disponibilizar recursos para 8 unidade(s) escolar(es) para adequação da(s) sala(s) que receberão o(s) 
laboratório(s) de informática, pelo Proinfo - PDDE.

Implantar em 8 unidade(s) escolar(es) laboratório(s) de Informática, pelo Proinfo - Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional.

Realizar juntamente com a SME a adequação de 7 unidade(s) escolar(es) tornando-as acessíveis às 
pessoas com deficiência pelo SEESP - Acessibilidade.

Implantar em 3 unidade(s) escolar(es) sala(s) de recursos multifuncionais, pela SEESP - Programa de 
Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais.

Disponibilizar 1 kit(s) de material para subsidiar levantamento de informações, pelo Proinfo - 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional.

Implantar em 7 unidade(s) escolar(es) programa de conexão à rede mundial de computadores, pelo 
Proinfo - Banda Larga nas Escolas e Gesac.
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Capacitar 15 professor(es) cursista(s) para utilização do material das salas de vídeo, pelo Programa 
de Formação Continuada Mídias na Educação (formação continuada para o uso pedagógico das 
tecnologias da informação e da comunicação).

Disponibilizar 15 kits de materiais didáticos diversos para unidade(s) escolar(es), pelo Kit Pedagógico 
- SEB. 
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ANEXO C – Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 6.755, DE 29 DE JANEIRO DE 2009.

 

Institui a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, 
disciplina a atuação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES no fomento a programas de formação inicial e 
continuada, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 211, caput e § 1o, ambos da 
Constituição, nos arts. 3º, incisos VII e IX, e 8º da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
na Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e no art. 2º da Lei no8.405 de 9 de janeiro de 1992, 

DECRETA:
Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos 
profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. 

Parágrafo único.  O disposto no caput será realizado na forma dos arts. 61 a 67 da Lei 
n  o     9.394, de 20 de dezembro de 1996  , e abrangerá as diferentes modalidades da educação 
básica. 

Art. 2o  São princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica:

I - a formação docente para todas as etapas da educação básica como compromisso 
público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à educação de 
qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas;

II - a formação dos profissionais do magistério como compromisso com um projeto 
social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, 
democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais;

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da 
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada 
entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino;

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados 
pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e à distância;

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 
domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão;

VI - o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como espaços 
necessários à formação inicial dos profissionais do magistério;

VII - a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior que reflita a 
especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.755-2009?OpenDocument
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unidades que concorrem para essa formação e garantindo sólida base teórica e 
interdisciplinar;

VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua valorização 
profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à profissionalização, à jornada 
única, à progressão na carreira, à formação continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, à 
melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho;

IX - a eqüidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das 
desigualdades sociais e regionais;

X - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 
diferentes níveis e modalidades de ensino;

XI - a formação continuada entendida como componente essencial da profissionalização docente, 
devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente; e

XII - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de 
cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a informações, vivência e 
atualização culturais. 

Art. 3o  São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica:

I - promover a melhoria da qualidade da educação básica pública;

II - apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a 
profissionais do magistério pelas instituições públicas de educação superior;

III - promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério em instituições públicas de educação superior;

IV - identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino por 
formação inicial e continuada de profissionais do magistério;

V - promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 
continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira;

VI - ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que tenham sido 
licenciados em instituições públicas de ensino superior, preferencialmente na modalidade 
presencial;

VII - ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas de educação 
especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do campo e de 
populações em situação de risco e vulnerabilidade social;

VIII - promover a formação de professores na perspectiva da educação integral, dos 
direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-raciais, com vistas à 
construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo;

IX - promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos 
profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de comunicação 
e informação nos processos educativos; e

X - promover a integração da educação básica com a formação inicial docente, assim 
como reforçar a formação continuada como prática escolar regular que responda às 
características culturais e sociais regionais. 

Art. 4o  A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 
Básica cumprirá seus objetivos por meio da criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de 
Apoio à Formação Docente, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
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Federal e os Municípios, e por meio de ações e programas específicos do Ministério da 
Educação. 

§ 1º  O regime de colaboração será concretizado por meio de planos estratégicos 
formulados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, a serem 
instituídos em cada Estado e no Distrito Federal, e neles terão assento garantido:

I - o Secretário de Educação do Estado ou do Distrito Federal e mais um membro 
indicado pelo Governo do Estado ou do Distrito Federal;

II - um representante do Ministério da Educação;

III - dois representantes dos Secretários Municipais de Educação indicados pela 
respectiva seção regional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME;

IV - o dirigente máximo de cada instituição pública de educação superior com sede no 
Estado ou no Distrito Federal, ou seu representante;

V - um representante dos profissionais do magistério indicado pela seccional da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;

VI - um representante do Conselho Estadual de Educação;

VII - um representante da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - 
UNCME; e

VIII - um representante do Fórum das Licenciaturas das Instituições de Educação 
Superior Públicas, quando houver. 

§ 2º  A participação nos Fóruns dar-se-á por adesão dos órgãos, instituições ou entidades 
referidos no § 1º. 

§ 3o  A falta da adesão a que refere o § 2o não impede o funcionamento dos fóruns. 
§ 4º  Poderão integrar os fóruns representantes de outros órgãos, instituições ou 

entidades locais que solicitarem formalmente sua adesão. 
§ 5º  Os Fóruns serão presididos pelos Secretários de Educação dos Estados ou do 

Distrito Federal, cabendo ao plenário dos colegiados indicar substitutos, no caso de ausência 
ou na falta de adesão de ente da federação. 

§ 6o  O Fórum acompanhará a execução do plano estratégico e promoverá sua revisão 
periódica. 

§ 7o  O Fórum deverá elaborar suas normas internas de funcionamento, conforme diretrizes 
nacionais a serem fixados pelo Ministério da Educação, e reunir-se-á, no mínimo semestralmente, 
em sessões ordinárias, e sempre que necessário, em sessões extraordinárias, mediante convocação 
do presidente. 

Art. 5o  O plano estratégico a que se refere o § 1o do art. 4o deverá contemplar:

I - diagnóstico e identificação das necessidades de formação de profissionais do 
magistério e da capacidade de atendimento das instituições públicas de educação superior 
envolvidas;

II - definição de ações a serem desenvolvidas para o atendimento das necessidades de 
formação inicial e continuada, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; e

III - atribuições e responsabilidades de cada partícipe, com especificação dos 
compromissos assumidos, inclusive financeiros.

§ 1º  O diagnóstico das necessidades de profissionais do magistério basear-se-á nos 
dados do censo escolar da educação básica, de que trata o art. 2  º     do Decreto n  º     6.425, de 4 de   
abril de 2008, e discriminará:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6425.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6425.htm
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I - os cursos de formação inicial;

II - os cursos e atividades de formação continuada;

III - a quantidade, o regime de trabalho, o campo ou a área de atuação dos profissionais 
do magistério a serem atendidos; e

IV - outros dados relevantes que complementem a demanda formulada. 
§ 2º  O planejamento e a organização do atendimento das necessidades de formação de 

profissionais do magistério deverão considerar os dados do censo da educação superior, de 
que trata o art.     3º     do Decreto nº 6.425, de 2008  , de forma a promover a plena utilização da 
capacidade instalada das instituições públicas de educação superior. 

Art. 6o  O Ministério da Educação analisará e aprovará os planos estratégicos 
apresentados e atuará na forma do art. 9º, considerando as etapas, modalidades, tipo de 
estabelecimento de ensino, bem como a distribuição regional e demográfica do contingente de 
profissionais do magistério a ser atendido. 

Art. 7o  O atendimento à necessidade por formação inicial de profissionais do 
magistério, na forma do art. 9o, dar-se-á:

I - pela ampliação das matrículas oferecidas em cursos de licenciatura e pedagogia pelas 
instituições públicas de educação superior; e

II - por meio de apoio técnico ou financeiro para atendimento das necessidades 
específicas, identificadas na forma dos art. 5º. 

Parágrafo único.  A formação inicial de profissionais do magistério dará preferência à 
modalidade presencial. 

Art. 8o  O atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais do 
magistério dar-se-á pela indução da oferta de cursos e atividades formativas por instituições 
públicas de educação, cultura e pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares 
e das redes e sistemas de ensino. 

§ 1º  A formação continuada dos profissionais do magistério dar-se-á por meio de cursos 
presenciais ou cursos à distância. 

§ 2º  As necessidades de formação continuada de profissionais do magistério serão 
atendidas por atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, 
mestrado ou doutorado. 

§ 3º  Os cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização serão fomentados pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, deverão ser 
homologados por seu Conselho Técnico-Científico da Educação Básica e serão ofertados por 
instituições públicas de educação superior, preferencialmente por aquelas envolvidas no plano 
estratégico de que tratam os arts. 4º e 5º. 

§ 4º  Os cursos de formação continuada homologados pelo Conselho Técnico-Científico 
da Educação Básica da CAPES integrarão o acervo de cursos e tecnologias educacionais do 
Ministério da Educação. 

§ 5º  Caso a necessidade por formação continuada não possa ser atendida por cursos já 
homologados na forma do § 4º, a CAPES deverá promover o desenvolvimento de projetos 
político-pedagógicos específicos, em articulação com as instituições públicas de educação 
superior. 

§ 6º  A CAPES disporá sobre requisitos, condições de participação e critérios de seleção 
de instituições e de projetos pedagógicos específicos a serem apoiados. 

Art. 9o  O Ministério da Educação apoiará as ações de formação inicial e continuada de 
profissionais do magistério ofertadas ao amparo deste Decreto, mediante:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6425.htm
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I - concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para professores, na forma da Lei 
n  o     11.273, de 6 de fevereiro de 2006  , bem como auxílio a projetos relativos às ações referidas 
no caput; e

II - apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, Municípios e às instituições públicas 
para implementação de programas, projetos e cursos de formação. 

II - apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, Municípios e às instituições de 
educação superior previstas nos arts. 19 e 20 da Lei nº 9.394, de 1996, selecionadas para 
participar da implementação de programas, projetos e cursos de formação inicial e 
continuada, nos termos do art. 2  o     da Lei n  o     8.405, de 9 de janeiro de 1992  .     (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.219, de 2010)

Art. 10.  A CAPES incentivará a formação de profissionais do magistério para atuar na educação 
básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e concessão de bolsas a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior.  

§ 1o  Os programas de iniciação à docência deverão prever:

I - a articulação entre as instituições de educação superior e os sistemas e as redes de 
educação básica; e

II - a colaboração dos estudantes nas atividades de ensino-aprendizagem da escola pública. 

§ 2o  Os programas de iniciação à docência somente poderão contemplar cursos de 
licenciatura com avaliação positiva conduzida pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei 
n  o     10.861, de 14 de abril de 2004  . 

Art. 11.  A CAPES fomentará, ainda:

I - projetos pedagógicos que visem a promover novos desenhos curriculares ou 
percursos formativos destinados aos profissionais do magistério;

II - projetos pedagógicos que visem a promover desenhos curriculares próprios à 
formação de profissionais do magistério para atendimento da educação do campo, dos povos 
indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;

III - oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos aos 
docentes em exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica, que sejam:

a) graduados não licenciados;
b) licenciados em área diversa da atuação docente; e
c) de nível médio, na modalidade Normal;

IV - projetos de revisão da estrutura acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura;

V - pesquisas destinadas ao mapeamento, aprofundamento e consolidação dos estudos 
sobre perfil, demanda e processos de formação de profissionais do magistério;

VI - programas de apoio a projetos educacionais e de pesquisa propostos por 
instituições e por profissionais do magistério das escolas públicas que contribuam para sua 
formação continuada e para a melhoria da escola; e

VII - programas que promovam a articulação das ações de formação continuada com 
espaços de educação não-formal e com outras iniciativas educacionais e culturais.  

Art. 12.  O Ministério da Educação, ao implementar a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, deverá assegurar sua coerência com os processos 
de avaliação da educação básica e superior, os programas de livro didático, os programas de 
desenvolvimento da educação, além dos currículos da educação básica e as diretrizes curriculares 
nacionais dos cursos de licenciatura e pedagogia. 

Art. 13.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação, à CAPES e ao Fundo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, devendo o Poder Executivo 
compatibilizar o apoio financeiro da União com as dotações orçamentárias existentes, 
observados os limites de movimentação e empenho, bem como os limites de pagamento da 
programação orçamentária e financeira. 

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 29 de janeiro de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad
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ANEXO D – Boletim IAT I Seminário do Plano de Formação de Professores da Bahia
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ANEXO E – Trecho da Resolução 12 abril, 2009 – Brasil Alfabetizado
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ANEXO F – Trecho do Termo de Convênio  Programa de Ação de Parceria Estado-

Município
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ANEXO G – Trecho do Termo de Cessão de Uso 


